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מדיניות ביטול ג. 
בביטול ההשתתפות עד לתאריך ה-6.10.2013 יוחזרו דמי הרישום בניכוי 50 ₪ דמי טיפול. לאחר מועד זה לא יהיו החזרים כלל.  
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ימים שני - שלישי, 14-15 באוקטובר, 2013, מלון דניאל, הרצליה

הרשמה מוקדמת כל הכנס
עד תאריך 18/9/2013

הרשמה מאוחרת 
החל מתאריך 19/9/2013 

עד ה 13/10/2013

הרשמה במקום - 
יום הכנס 14/10/2013

�  650 ש"ח�  550 ש"ח�  450 ש"חחבר החברה לרפואת ספורט
רופא מומחה שאינו חבר בחברה 

�  850 ש"ח�  750 ש"ח�  650 ש"חלרפואת ספורט

�  775 ש"ח�  675 ש"ח�  575 ש"חפיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט חבר העמותה 

לפיזיותרפיה/רופא מתמחה שאינו 
חברה החברה לרפואת ספורט

�  700 ש"ח�  600 ש"ח�  500 ש"ח

�  350 ש"ח חבר החברה לרפואת ספורט
�  400 ש"ח רופא שאינו חבר בחברה לרפואת ספורט

�  350 ש"ח פיזיותרפיסט
�  300 ש"ח פיזיותרפיסט חבר העמותה לפיזיותרפיה
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לשנת 2013

The 2nd Israeli Hip Surgery and Rehabilitation Symposium
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פרטי הנרשם:  א. 
נא לרשום את השם והתואר באותיות אנגליות לצורך תג שם

The clinical application of electrical stimulation for diagnosis and treatment of hip joint and lower limb
שימוש קליניים בגירויים חשמליים לאבחון וטיפול במפרק הירך וגפה תחתונה

את הסדנא יעביר:
Nicola A. Maffiuletti, PhD, France

 יום רביעי, 16 באוקטובר, 2013, 
בין השעות 10:00-14:00

באצטדיון הלאומי ברמת גן – יציע כבוד )שער 3(, 
רחוב אבא הלל 299, רמת גן

הרשמה מוקדמת 
עד תאריך 18/9/2013

הרשמה מאוחרת 
החל מתאריך 19/9/2013 

עד ה 13/10/2013

חבר החברה לרפואת ספורט/חבר העמותה 
�  ללא עלות לפיזיותרפיה שמשתתף בכנס

חבר החברה לרפואת ספורט/חבר העמותה 
�  250 ש"ח�  150 ש"חלפיזיותרפיה שאינו משתתף בכנס

פיזיותרפיסטים ואנשי מקצוע שאינם חברים 
�  350 ש"ח�  250 ש"חבעמותה לפיזיותרפיה או בחברה לרפואת ספורט

הרשמה ליום אחד:

� יום שני 14/10/2013 

� יום שלישי 15/10/2013


