
 אילת 8162 באפריל 82-81, 61 -טופס הרשמה קונגרס הסלסה הישראלי ה
 

 61 קוד רושם:         מס' טופס: תאריך : 
                                              :בית הספר הרושםמדריך/שם      

         

   ייד : נ
 

  תעודת זהות : 
 

  שם משפחה: 
 

  שם פרטי : 
 

 

 :  בחר סוג חדר

 זוגי   

 שלישיה   

 רביעייה     

 : בחר מלון

 גולדן פריויליג  לאונרדו קלאב       -מלון ראשי                   

 

 צמיד השתתפות                  

 

 מין : 

    זכר 
 

 נקבה 

 

 ( אחררגאטון / / קובני / באצטה/ קיזומבה /  LA  /NY)______________ המועדף עלייך :  יםמהו סגנון הריקוד

 

 _________________)צמחוני, טבעוני, ללא גלוטן,אחר(האם יש לך בקשה לאוכל מסוים? 

 

 ( 8) תינוק עד גיל ________: מספר תינוקות( ומעלה  68מגיל  -) מבוגר  _________ :מספר מבוגרים לתשלום בטופס
 

 האם תרצה/י להזמין חולצת קונגרס בעלות

 ) כן / לא (נוספים?________________ ₪ 01של 

   (S / M / L /XL מה מידת החולצה?_______________) 

 

סופק ביום שימו לב, לא תתבצע מכירת חולצות באירוע )החולצה ת
 האירוע(.

 

 בחר נקודת יציאה:

 

 רחובות    תל אביב            

 

 כפר סבא באר שבע           

 

 

 מעונין בהסעה :

 

 לא  

 

 כן  

 
 

  

         בחר סוג כרטיס אשראי :

 אמריקן אקספרס  ישרכארט               דיינרס                  ויזה                                                                            
    

 .__________:  ספרות אחרונות בגב הכרטיס 0 _______/ _______:  תוקף הכרטיס  _______________________________________:  מספר הכרטיס

 

  ש"ח.   _________________  (:אם הזמנתם וכולל חולצה כולל ההסעהסה"כ לתשלום ). _______________:  ללא ריבית( 6)עד  מספר תשלומים ללא ריבית
   

 ים הנוספים לחדר, )בנוסף לבעל הטופס( במידה ואין, השאר ריקשמות וטלפון נייד של השותפ
 

 

 . ________________  נייד :    ______________:  תעודת זהות____________ _: שם משפחה  ____________ : . שם פרטי 6

 

 . ________________ : ד ניי    ______________:  תעודת זהות _____________: שם משפחה ____________   : . שם פרטי8

 

 .   ____________________: נייד     ______________:  תעודת זהות _____________: שם משפחה  ____________ :  . שם פרטי0

 

 .רשום את הערות כאן: הערות

   

.הריני לאשר כי קראתי את דף התדרוך של הקונגרס ואני מסכים עם הכתוב בו*   
.שעות ביממה בשטחים ציבוריים ולא יהיו לי תלונות בנושא 82לון לאונרדו קלאב מתנגנת מוסיקה ידוע לי שבמ*   
.הובהר לי נושא דמי שינוי וביטול הזמנה ואני מודע לקיומם*   
 .הנני מתחייב לענוד את צמיד הזיהוי על היד לכל תקופת הקונגרס*  

 מחירון שלב א' בלבד

 יל או בפקס למשרדי האוונה:ניתן לסרוק ולשלוח את הטופס במי 
30-6640260 / ischavana@gmail.com  

 חתימה: ____________________________.


