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למנהלי הדרכה    ICXבשיתוף פורום                     מלון קראון פלאזה ת"א    -מרכז הכנסים                 22/06/22

 בישראל 

 לפיתוח טכניקות דיבור, שיווק והעברת מסרים מלץ ומומזורז חד יומי קורס 

 המסלול המהיר לפיתוח מקצועי -כז הבינלאומי לכנסיםהמר 
 

 טופס הרשמה וכתב התחייבות
 

    

 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

 תאריך ____________ 

 לסטוריטלינג  מנהלים  בסדנת  להלן הנני מאשר/ת את השתתפותי/השתתפותם של הרשומים  
 זה: ייבותוהתח המשהרלן בכתב מפורט להבתאריך/ ים, במסלול/ים ובתנאים כ

    

 

    

 

    

 

    

 

  לכבוד
I.C.X  -  הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ כז  המר 

 להלן החברה המארגנת  
 6118201  תל אביב  18283ת.ד.  

 03-6949500, פקס:  03-6949555טלפון:  

 מספר תאריך      מסלול                  
 נרשמים 

 דמי הרישום   
 יחיד   למשתתף

מים  דמי  רישום מוזלים  למקדי 
   31/05/22להירשם עד ליום  

סה"כ  
 לתשלום 

 22/06/22        יומיחד ס קור
 

    ע"מ(כולל מש"ח    1042)  ₪    891 כולל מע"מ(   ₪  1148)  ₪   981

 
 
 טל' נייד: _____________  תפקיד: ________________  _______________________ : _ ם/תשרשם הנ 

 מס' פקס:______________  טלפון :_________________  שם הארגון/ החברה : ___________________ 

 _____ ________: _____________EMAILכתובת למשלוח החשבונית : ________________________ 

 ך סיוע בנגישות? ___________________ מספר ח.פ./ת.זהות ______________________ רש ל ם נד הא     [ ]   

 צורת התשלום 
 

 ]  [  נא חייבו את כרטיס האשראי שסוגו ומספרו מצוינים להלן,  בסך ___________ ש"ח. 
 

 __ מס' ת. זהות  ___________ ____ __דע  תוקף      אקספרס   ] [ ישראכרט    ] [ ויזה )כאל/לאומי(    ] [ אמריקן         
 
 

 המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות בע"מ שתשלח בדואר  -  I.C.X]  [ בהמחאה לפקודת 
 ( 407( סניף אל על ) 20בבנק המזרחי )   253338]  [ בהעברה בנקאית לחשבונכם שמספרו:  

 

 תנאי רישום והתחייבות הנרשם: 
I.  .ללא תשלום פיצוי כספי עד לתאריך   בטל את הרישום לכנסיו כי באפשרותו ללנרשם ו/או לרושם ידוע ומוסכם על א

 ,  וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב וכנגד קבלת מס' ביטול מאת החברה המארגנת. 01/06/2022
II.  .טול הרשמה לכנס )גם אם הרישום  בי 01/06/2022לנרשם ו/או לרושם ידוע ומוסכם עליו כי לאחר מועד הביטול האחרון  ב

בוצע לאחר מועד זה( ו/או אי הגעת הנרשם לכנס מכל סיבה שהיא )למעט ביטול שנעשה במועד(, הוא יחויב במלא דמי  
 הרישום לכנס כמצוין בטופס הרישום.  

III. .מטעמו הוא  לנרשם ידוע והוא מתחייב בזאת כי אם תשלום דמי הרישום לא יוסדרו ע"י הרושם ו/או ע"י הארגון ש  ג
 נרשם/נשלח, עד למועד הכנס, יהיה עליו לשלם מיידית ובאופן אישי את מלא דמי הרישום כמתחייב מטופס זה.  

IV.  .לנרשם ידוע ומוסכם עליו כי במקרה של איחור בתשלום מעבר למועד הכנס, זכאית החברה המארגנת לבטל את התעריף   ד
 לכל חודש איחור.   1%תוספת ריבית של  המוזל )אם ניתן( ולחייבו בדמי הרישום המלאים וב

V. .הנרשם מאשר בחתימתו את תנאי השימוש והפרטיות המפורטים באתר בכתובת   הwww.icx.co.il   

VI.   .טופס זה מהווה כתב התחייבות כספית של הנרשם והרושם כלפי החברה המארגנת.  ו 
 
 

 יכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כחוק.                                            * לחברה המארגנת פטור מלא מנ

 המתחייב/ת -שם וחתימת הנרשם/ת העתק האישורים הנ"ל ישלחו לנרשם במצורף לחשבונית.                                                         
 
 

   : 03פקססו -6949500 
ל:   י Ofבמי f i ce@icx .co . i l 

http://www.icx.co.il/

