
 

 

 

 סניף ירושלים –איגוד הפסיכיאטריה בישראל 

 רוסיה, קזאן-מוסקבה, 60.52-56.50.20", תרבות תלוית פסיכיאטריה" לאומי-דו כנס
 ממוסקבה  7.0חזרה:  –  א"מת 60.2: יציאה|  כיםתארי

 טופס הרשמה ותשלום
 נא למלא את הטופס ולשלוח לחברת:

 50-0000270פקס          50-0000270טל:           ""דיריגו מקבוצת אורטל תיירות ונופש בע"מ

 

  אישיים פרטיים

 (   ______________ בדרכון  שמופיע כמו: )באנגלית פרטי שם

 ( _______________  בדרכון  שמופיע כמו: )באנגלית משפחה שם

 _______ ( ______ היציאה מיום לפחות שנה לחצי) דרכון תוקף____ ______________  דרכון מספר

 
 (   _____________ בדרכון  שמופיע כמו) באנגלית פרטי שם - זוג ת/  בן

 ( _______________  בדרכון  שמופיע כמו)  באנגלית משפחה שם - זוג ת/  בן

 ( _____________  היציאה מיום לפחות שנה לחצי)  דרכון תוקף___ _______________  דרכון מספר

 

 _________________ E-mail____________ פקס' מס_____________ נייד' סמ_________ טלפון' מס

 

 )אנא סמן/י את החבילה המבוקשת( עלויות 

 במקרה של ביטול לא יוחזרודמי הרשמה . 205€העלות כוללת דמי הרשמה בגובה *** 

  2,755€  –בחדר זוגי  לאדםלילות, המחיר  0חבילה של 

 שם השותף/שותפה לחדר______________________________________ כמות המשתתפים ______

 2,055€ – יחיד בחדר רופא/ה פסיכיאטר חבר איגודללילות, המחיר  0חבילה של 

 

 הארצי *** העלויות הנ"ל הינם לרופאים פסיכיאטרים חברי איגוד הפסיכיאטריה

 6520 - 6520ששילמו דמי חבר בין השנים הזכאות להשתתפות בכנס הינה לפסיכיאטרים *** 

 

 

 

 

 

 



 

 אופן התשלום 

 באמצעות כרטיס אשראי מסוג:  

 ___________________/ אחר _ דיינרסויזה / לאומי קארד / מאסטרקארד / ישראכרט /    )אנא הקף בעיגול(

 ____ספרות( _________________ 0) שם בעל הכרטיס ________________________  מספר ת.ז של בעל הכרטיס

    /              תוקף                    /                          /                           /                            הכרטיסמספר 

  
  7 / 6/  2( ריבית ללא עד שלושה תשלומים) אשראי בכרטיס תשלומים' מס
 

 ________________ ______ תאריךחתימה ______________     €סה"כ הסכום לתשלום __________ 
 

 ____________ חשבונית למשלוח כתובת ___________________ ש"ע חשבונית להוציא נא
 
 

ובן / בת הנוסע יש להעביר טופס זה בצירוף צילום של הדרכון )הדף עם התמונה ועם הפרטים האישיים של 
 הזוג. במידה ויש הארכת דרכון יש לצרף גם את דף זה(. 

 
: יש לצרף אישור בשפה האנגלית מהרופא האישי המאשר כי הנך רשאית לטוס ומציין באיזה שבוע הינך ים בהריוןנש

 נמצאת בזמן הנסיעה.
 
 

 העלות כוללת: 
 טיסה סדירה באיירופלוט למוסקבה וחזרה, טיסה פנימית מקאזן למוסקבה

 רכבת לקזאן.ארוחת בוקר, אוטובוס ומדריך ע"פ התוכנית, מלונות במוסקבה ובקזאן ע"ב לינה ו
 ע"פ התוכנית.טיולים: 

 
 
 
 
 

 בברכה,
 דיריגו מקבוצת אורטל תיירות ונופש בע"מ 

 
 50-0000270פקס          50-0000270טל: 

 
 
 


