טופס הרשמה
משלחת נשיא התאחדות בוני הארץ לסיור מקצועי בגואנגז'ואו והונגקונג בין ה 15-21-בינואר 2019
מספר המקומות מוגבל
מועד אחרון להרשמה 15/11/2018

פרטי הנוסע/ת
שם פרטי_____________________ :

__________________________ (כפי שמופיע בדרכון)
(באנגלית)

(בעברית)

שם משפחה_____________________ :

________________________ (כפי שמופיע בדרכון)
(באנגלית)

(בעברית)

שם חברה _______________________________ :תפקיד בחברה_____________________:
מס' דרכון ____________________________ :ת .ז_____________________.
על הדרכון להיות בתוקף מינימום  6חודשים מיום הנסיעה ולפחות עד לתאריך 16/6/2019

תאריך לידה ____________________ :נא לסמן :מר  /גב'
כתובת( ______________________________________________________ :כולל מיקוד)
טלפון __________________ :פקס ________________ :נייד______________________ :
מייל_____________________________________________________ :
משתתף יחיד בחדר

בן/בת זוג בחדר (נא לסמן הבחירה)

ארוחה בטיסה :אוכל כשר  /אוכל רגיל (נא לסמן הבחירה)

הושבה במטוס :חלון  /מעבר (נא לסמן הבחירה)
*רק בהתאם לזמינות ההושבה במטוס

חתימה

תאריך
עלות לאדם יחיד בחדר.3,900$ :
תוספת עבור בן/בת זוג או משתתף נוסף בחדר זוגי .2,600$ :

 דמי הרשמה בסך  1,300$לאדם המקנים שריון מקום במשלחת .דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול.
 דמי ההרשמה הינם עבור נוסע אחד (הן בחדר יחיד והן בחדר זוגי עם משתתף נוסף)
 יתרת התשלום בסך  2,600$תועבר בתשלום אחד או בשני תשלומים.
למשלמים בשני תשלומים יש להעביר תשלום ראשון בגובה  1,300$עד לתאריך  ,10/12/2018תשלום שני בגובה  2,600$יועבר
עד לתאריך .10/1/2019
יתרת התשלום עבור בן/ת זוג או משתתף נוסף בחדר בגובה  1,300$תועבר בתשלום אחד או בשני תשלומים.
למשלמים בשני תשלומים יש להעביר תשלום ראשון בגובה  650$עד לתאריך  ,10/12/2018תשלום שני בגובה  650$יועבר עד לתאריך .10/1/2018

פרטי תשלום :ניתן להעביר תשלום לפקודת "סינרגיה – המרכז הסיני הישראלי בע"מ"
 .1בהעברה בנקאית :פרטי חשבון :בנק  - 12פועלים; סניף – 609 :כיכר רבין; חשבון מס'073232 :
 .2בהמחאה :רח' יגיע כפיים  ,3ת.ד ,2 .תל אביב ,מיקוד 6777887
לצורך הרשמה יש להעביר למייל  neomi@acb.org.ilאו לפקס  077-5671243את המסמכים הבאים:
 .1טופס הרשמה מלא וחתום עבור כל משתתף
 .2אישור העברה בנקאית או צילום ההמחאה
 .3צילום עמוד ראשון של הדרכון במייל בלבד
 .4טופס בקשה להוצאת ויזה לסין הרצ"ב (יש למלא בכתב יד ברור על פי ההנחיות על המסמך)
שימו לב :יש למלא את טופס הויזה פרט לסעיפים  1.15וכל פרק  ,2אותם יש להשאיר ריקים
לאחר שליחת הטופס ,תאושר הבקשה וההרשמה בהתאחדות בוני הארץ לפי הקריטריונים של מספר המשתתפים .כל הקודם זוכה .חברים
שלא יקדימו להירשם ולהעביר התשלום ויתר הפרטים הנדרשים ,לא יוכלו להשתתף ולא יוכלו לבוא בטענות מכל מין וסוג.

 .5עד לתאריך  6/12/2018יש להעביר את הדרכון עצמו בצירוף תמונת פספורט עדכנית למשרדי התאחדות
בוני הארץ בכתובת :מגדל שלום ,רח' אחד העם  ,9קומה  ,11תל אביב בתיאום טלפוני עם מר יצחק
גורביץ או גב' נעמי כהן בטלפון .077-5671247/8 :ניתן יהיה לאסוף את הדרכון עם הויזה החל מתאריך
.23/12/2018
טלפונים לבירורים :יצחק גורביץ  ; 077-5671247/8נתנאל וקנין 050-9505054
על מנת להשתתף במשלחת על כל משתתף להחזיק בביטוח נסיעות חו"ל

