טופס רישום קבוצת חברי לשכת המהנדסים – סקנדינביה
 24ביוני –  1יולי 2020
CLOSF 0624

אני 

חבר לשכת המהנדסים



חבר מועדון תרבות (אנא ציין סוג החברות)

סיור מקצועי – הנדסי לנורווגיה  -מועד יציאה:
מחיר מלא(לאדם סבסוד
בחדר זוגי)
מועדון
תרבות

24.6-1.7.2020

מחיר לאחר
סבסוד(לאדם בחדר

קיזוז כוכבים
חברי לשכה

זוגי)

חבר לשכה

 1829דולר

-----

 600כוכבים

 1679דולר

חבר מועדון תרבות

 1829דולר

 75דולר

בן/בת זוג

 1829דולר

-----

---------

 1754דולר
 1829דולר

*חבר לשכה אשר שילם את דמי החברות לשנת  2020ובעל יתרת כוכבים **אין כפל סבסוד
קרן ידע הנדסי-אקדמי אינה מעניקה מלגה בגין השתתפות עמיתיה בהשתלמות זו.
נוסע מס' 2

נוסע מס' 1

פרטים אישיים
שם משפחה (בעברית)

שם משפחה (בעברית)

שם פרטי (בעברית)

שם פרטי (בעברית)

שם משפחה (בלועזית)

שם משפחה (בלועזית)

שם פרטי (בלועזית)

שם פרטי (בלועזית)
מין:

תאריך לידה:

תאריך לידה:

מס' תעודת זהות:

מין:

מס' תעודת זהות:
עיר:

כתובת:
טל (בית)

מיקוד:

כתובת:

(עבודה)

נייד:

עיר:

טל (בית)

פקס :בית/עבודה

(עבודה)

נייד:

:email

פקס :בית/עבודה

:email

פרטי דרכון
דרכון ישראלי:

כן /

דרכון ישראלי:

אחר

מס' דרכון:

מס' דרכון:

תוקף עד:

תוקף עד:

תוספת לאדם בחדר ליחיד

כן /

אחר

$ 395
אופן התשלום

כרטיס אשראי מס':

עד  3תשלומים

1

מסוג:

מיקוד:

תוקף עד:

תעודת זהות

שם בעל הכרטיס:

לתשומת ליבך ,ייתכן ויושתו עליך עלויות נוספות ,על פי ההסכם שלך עם חברת האשראי ,עקב ביצוע העסקה באמצעות כרטיס אשראי.
חתימת בעל כ"א
 יש לצרף צילום דרכון .שינוי בשם בהזמנה יחויב בדמי שינוי בסכום של החל מ.$50-
 תוקף הדרכון חייב להיות לפחות חצי שנה ממועד החזרה ארצה.
מתחייב/ת לשלם לנתור מישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן "נתור") את תמורת הזמנת הטיול המאורגן ,שהוזמן לרבות דמי
ביטול/שינוי ,על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי
שפורסם בעיתון יומי בישראל ,והכל בהתאם לתנאי ההזמנה המפורטים בטופס זה.

תנאי ביטול :
דמי ביטול:
עד  30ימי עסקים מלאים לפני הטיסה )לא כולל שישי שבת ו/או ערב חג(
דמי ביטול בסך  50דולר לאדם.
מ  29ימי עסקים ועד  14ימי עסקים – דמי ביטול בסך  850דולר לאדם
פחות מ  14ימי עסקים ועד בכלל – דמי ביטול מלאים.
ביטול סיור ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס למספר  03-5272496או מייל למייל  oshrit@aeai.org.ilהמאשר את
ביטול הסיור ואישורו.
תאריך אחרון לרישום  +תשלום יעשה עד ה 20/03/2020 -או עד גמר המקומות ,המוקדם מביניהם.
כללי:
הרישום לסיור מותנה באישור "לשכת המהנדסים".
מקומך יובטח עם ביצוע התשלום בפועל .
אישור הרשמה לסיור ישלח באמצעות המייל כחודש לפני מועד הסיור ,ורק לאחר קבלת התשלום.
באחריותו של הלקוח לוודא שקיבל אישור הרשמה.
מאחר ומספר המקומות מוגבל ,אנא דאג להבטיח מקומך והקפד לשלוח הטפסים  +תשלום בזמן.
הלקוח מתחייב בזאת לרכוש ביטוח רפואי לסיור והאחריות על כך היא עליו בלבד.
*ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב 12-תשלומים ,הטבת הכוכבים והתשלום המופחת ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום
כל  12התשלומים .היה ויופסקו התשלומים מכל סיבה שהיא אשלם לאלתר את שווי הטבה שניתנה.

הנני מצהיר/ה כי ידועות לי ההנחיות לרישום לסיור כפי שנכתבו בהזמנה ובספח ההרשמה ואני מתחייב לנהוג על פיהם .ידוע לי כי לשכת
המהנדסים אינה אחראית לדבר בכל שנוגע לסיור בכלל ולאירועים במהלך הסיור בפרט .הנני מתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או
תביעה כנגד לשכת המהנדסים בכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לסיור .ידוע לי כי הזמנת הסיור על כל מרכיביו ובכלל זה הטיסות,
הלינה ,ההסעות וכו' ,נעשית בהתקשרות ביני לבין חברת נתור בלבד וכי אין בהתקשרות זו כדי להטיל על לשכת המהנדסים ו/או מי
מטעמה אחריות ו/או חבות כלשהי כלפיי ו/או ערבות כלשהי לקיום התחייבות כלשהיא מחברת נתור כלפיי ו/או כל כלפי גורם כלשהו.
שם פרטי ומשפחה ________________ :ת.ז ______________ .חתימה____________ תאריך___________ :
את טופס ההרשמה יש לשלוח :

אושרית יפרח ,לשכת המהנדסים והאדריכלים  -טלפון  03-5205821 -פקס 03-5272496 -אימייל איש קשר oshrit@aeai.org.il

2

