
 

  :טופס הרשמה לקורס
 (ל"ש 23) רגולציה והיבטים עסקיים, פ"ניהול מו - פיתוח מכשור רפואי

  3108 וקטוברבא 01 :תאריך פתיחת הקורס

 :                                      ת/פרטי המשתתף

                              :.ז.ת                               :שם פרטי                                 :שם משפחה

                  :כתובת אימייל ___________________________      :שם מלא באנגלית באותיות גדולות

                 :פקס ____       :טלפון סלולארי    ___  _       :טלפון __________       :כתובת

                                                   :תפקיד                                       :מקום העבודה      ___                  :השכלה

               (פרט)אחר    ;אימייל  ;       (פרט)פרסום באינטרנט  ;        (פרט)בכנס   :שמעתי על התוכנית

 :תשלוםפרטי 

 *(כולל דמי הרשמה )מחיר  התאריך ההרשמ 

 ₪  2,4,3 3108 ספטמברב 02 :עד תאריך בהרשמה מוקדמתעלות השתתפות 

 ₪ 11,,2 3108 ספטמברב 01 -מ עלות השתתפות

 .יש לשלם עד תחילת הקורסאת יתרת התשלום . יש לשלוח עם טופס ההרשמה₪  411 בסךדמי הרשמה * 

 _________________________________ז .מספר ת ________________ ______:שם המשלם: תשלום פרטי 

 _________________________פ.ח ______________________________: שם החברה :תשלום על ידי חברה 

 ______________________:  טלפון__________________________________  : שם איש קשר בהנהלת חשבונות     

 _________________________________________________________: שם וכתובת מדויקים למשלוח החשבונית     

 :אופן התשלום

 (19087ראש העין , 11המלאכה ' רח 77311. ד.ת, מ"שייזים בע: כתובת למשלוח)מ "לפקודת שייזים בע ק'תשלום בצ  

  :(או שם המשתתף/עם ציון שם החברה ו נא לצרף לטופס ההרשמה אישור על ההעברה מהבנק) תשלום בהעברה בנקאית  

 778001: מספר חשבון ,מ"שייזים בע: חשבון (10: מספר בנק)המזרחי  :בנק

 MIZBILITXXX :(Swift Code)קוד להעברה בנקאית  (178מספר סניף )פתח תקווה , קריית אריה, 71שנקר  'רח :כתובת

 

 : הרשמה מדיניות ביטול

 . הרשמההבניכוי דמי  ימי עסקים לפני מועד תחילת הקורס 1ניתן לבטל הרשמה לקורס עד .  בכתב בלבדביטול הרשמה יתקבל 

 .ביטול הרשמה לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא

 

 : שונות

 . מ"בע שייזיםחברת של  הדעתפתיחת הקורס מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים לפי שיקול  .7

שעות לפני פתיחת  19מוקדמת של  בהודעה הקורס את לבטל או/ו לדחות הזכות את לעצמה שומרתמ "שייזים בעחברת  .1
 . הקורס בהודעה מראש ובהחזר התשלום לנרשמים

 .אין כפל הנחות .ממחיר הקורסים 1%סטודנטים המציגים תעודת סטודנט בתוקף במועד הרישום זכאים להנחה בשעור של  .3

 . מ"חברות קבוצת שייזים בעמ ותאלקטרוני הודעותלקבל  ימאשר את הסכמת ניהנ .1

 .בלבד ועמידה בכל חובות הקורסהתשלומים תינתן לאחר פירעון כל  ת גמרתעוד .1

 

 

___________________  ___________________     _________________ 

 תאריך                  חתימה                שם    

 

 :   כתובת למשלוח טופס הרשמה ותשלומים

  481,013מיקוד    00213ד .ת ראש העין , פארק אפק 33המלאכה  'רח , מ"שייזים בעחברת  , ספיר בורנשטיין :לידי

 m.comsapir@shizi :במייל |   90-03 02720: פקסב | 900-03 0020:  טלפון

mailto:sapir@shizim.com

