הכינוס ה 45 -של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה
 12-14באפריל  ,2016מלון ענבל ,ירושלים

תעריפי רישום ולינה
להרשמה אלקטרונית לחץ כאן
כאכאן
פארגון דן כנסים :טלפקס  03-5767717דוא"לPvaserman@paragong.com :
דמי רישום לכנס
(המחירים בש"ח וכוללים מע"מ)

לנרשמים ומשלמים
עד  1-במרץ 2016

חבר אגודה*  -רישום מלא לכל הכנס

לנרשמים ומשלמים
מה 2 -במרץ  2016עד 05
לאפריל 2016

רישום במקום
מה 06-לאפריל 2016
ועד ל 14 -באפריל 2016

₪ 450

₪ 500

₪ 550

חבר אגודה -רישום יומי
14/04
13/04

₪ 245

₪ 295

₪ 350

חבר אגודה – רישום ליום הראשון 12/04

₪ 50

₪ 85

₪ 120

₪ 250

₪ 300

₪ 350

₪ 185

₪ 225

₪ 255

רישום ליום הראשון 12/04

₪ 50

₪ 70

₪ 70

אורח**** -רישום מלא

₪ 575

₪ 599

₪ 620

₪ 345

₪ 395

₪ 425

₪ 95

₪ 145

₪175

סטודנט***/
גמלאי**/
רישום מלא לכל הכנס
רישום יומי
13/04

מתמחה

14/04

אורח  -רישום יומי
13/04

14/04

רישום ליום הראשון 12/04

דמי הרישום לכנס כוללים:
השתתפות בהרצאות ,תג  ,ביקור בתערוכה ,כיבוד בהפסקות ,ארוחת צהריים.
* חבר אגודה -מי שתשלום דמי חברותו התקבל בפועל עד לתאריך לתום הרישום המוקדם  25.02.16לרבות השלמת דמי החברות לשנת  2016במקרה
של חבר ותיק .במידה ולא התקבל תשלום דמי חברות עד  ,26.02.16ההשתתפות תחשב ע"ב אורח ,בתשלום מלא.
** גמלאי -חבר אגודה  ,ששילם דמי חברות עד ליצאתו לגמלאות ומאז המשיך ושילם דמי חברות כגמלאי.
*** סטודנט – מי שלומד לתואר ראשון ,שני או שלישי במדעי החיים ,עליולהציג עם טופס הרישום צילום של תעודת הסטודנט תקפה לשנת הלימודים
. 2016 - 2015
**** אורח -כל מי שלא שילם עד לתום מועד הרישום המוקדם את דמי החברות ל 3 -שנים האחרונות ( חברים שהצטרפו לאגודה במהלך השנים אלו
חייבים דמי חבר רק משנת הצטרפותם) ,ומי שאינם חברים באגודה.

תעריפי לינה
מחירי לינה (כולל מע"מ):
המחירים הינם לתאריכי הכנס בלבד ועל בסיס מקום פנוי (במידה והינך מעוניין בהזמנת תאריכים נוספים אנא פנה אל מחלקת הרישום)

מלון
מלון ענבל – ירושלים
מלון הכנס –  5כוכבים
על בסיס לינה וארוחת בוקר
מלון פרימה רויאל – ירושלים
מרחק  5דק' הליכה ממלון הכנס
 3כוכבים
על בסיס לינה וארוחת בוקר
1

חדר יחיד

חדר זוגי

מחיר ללילה₪ 952 :

מחיר ללילה₪ 1120 :

מחיר ללילה₪ 565 :

מחיר ללילה₪ 630 :

