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למטפלים  ' דיאטת שעורה': טופס הצטרפות לקורס
)או למייל כקובץ סרוק, את הטופס נא לשלוח לפקס(

:  'דיאטת שעורה'ברצוני להירשם לקורס 
 מפגשים2, קורס מרוכז:2018קורס  :

________________.ז.ת______________: שם משפחה_____________ : שם פרטי

______________________________________________: מקצוע ותחום התמחות

___________________________________________________: חשבונית על שם

________________________________________________  : כתובת למשלוח דואר

____________________________________________________________  : מייל

________________________: נייד________________________________   : 'טל

_____________________________________: לקבלת הטבה קבוצתית-שם הקבוצה 

 והקניין הרוחני שייך לו, י יוסי שבח"פותחה ע' דיאטת השעורה'ידוע לי שתוכנית הבריאות,
.  וכי השתתפות בקורס אינה מקנה את הזכות למשתתפים להעביר את הקורס ותכניו למטפלים ולסטודנטים

________________________: חתימה______________                 : תאריך הרשמה

 13:30–10:00', אימי _____________: בתאריכים,מפגשים2: ושעות הקורסמועד

תל אביב, 17עמינדב : במרכז לתזונה פונקציונלית, הקורס יתקיים תל אביב  .
.הודעה על כך תימסר לנרשמים. המיקום עשוי להשתנות, בהתאם למספר המשתתפים

 תינתן תעודה למטפלים אשר העבירו העתק של תעודת סיום לימודים במקצוע  : 'דיאטת שעורה'תעודת קורס
.  ובאישור מנהל הקורס, או חברות באגודה מקצועית במקרים מסוימים

.התעודות מודפסות אחת לתקופה עבור מספר קורסים. התעודה לא נמסרת ביום הקורס: הערה
.  'לתזונה פונקציונלית'ניתן יהיה לקבל את התעודה במרכז , לאחר שהתעודות יודפסו

.בתוספת תשלום עבור המשלוח בלבד, ניתן לקבל בדואר, לחילופין

,  אפשרית לאחר קבלת אישור לימודים ואישור ממנהל הקורס', או ד' השתתפות סטודנטים שנה ג: הערה
.  תזונה קלינית ולרופאים, רפואה סינית, רפואה הודית, הרבליזם, תזונה, נטורופתיה: מהתחומים הבאים

.ניתן לפנות אלינו לבירור, בנוגע לתחומים נוספים
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)המשך(למטפלים ' דיאטת שעורה': טופס הצטרפות לקורס
)או למייל כקובץ סרוק, את הטופס נא לשלוח לפקס(

______________: שם משפחה_____________ : פרטישם 

 נרשמים15פתיחת הקורס מותנית במינימום.
דמי ביטול ובעמלת חיוב ביטול של כרטיס   5%-יום לפני מועד הקורס כרוך ב14ביטול : תנאי ביטול

.במידה ונגבו או יגבו לצורך החזרת העלות, בהתאם לאופן התשלום, העברה בנקאית/אשראי
.פנויעל בסיס מקום , אך תשמר הזכות להשתתף במועד אחר, לאחר מכן ללא החזר

עלות הקורס:
.960₪:  למשתתף: )XX/XX/2018-עד ה(המוקדמת הראשונה בהרשמה 

.864₪: קבוצה גדולה. 912₪: קבוצה קטנה:  קבוצתיתהטבה 

1125₪: למשתתף: )XX/XX/2018-עד ה(בהרשמה המוקדמת השנייה 
.1012₪: קבוצה גדולה. 1068₪: קבוצה קטנה:  קבוצתיתהטבה 

1250₪: במחיר מלא של, לאחר ההרשמה המוקדמת

הרשמה מוקדמת:
עד תום ההרשמה  , להשלמת ההרשמה המוקדמת יש לשלוח בפקס את טופס ההרשמה ולבצע את התשלום

המוקדמת

להטבה קבוצתית  :
)גם לאחר משלוח הטופס, ניתן לעדכן אותנו במייל(יש לציין את שם הקבוצה •
עמיתים ומעלה8: עמיתים  קבוצה גדולה3-7: קבוצה קטנה•
לגודל הקבוצה שתיווצר עד לסיום ההרשמה המוקדמת בהתאם יינתן זיכוי כספי •

ציינו את האפשרות המועדפת(: לתשלום ושריון מקומכם בקורס(

ישראכרט/ ויזה : הבאים. א.ניתן לשלם באחד משני כ: תשלום בכרטיס אשראי
.א.ניצור עמכם קשר טלפוני לביצוע התשלום באמצעות כ

7512002, לציון-ראשון2094. ד.ת: לכתובת. יוסי שבח: לפקודת: ק'תשלום בצ
.ק'ולעדכן אותנו על כך במייל לאחר משלוח הצ, )לשלוח כסף מזומןלאנא (ק בלבד 'בדואר רשום צנא לשלוח 

 במיילנשלח אליכם פרטים : בנקאיתבהעברה תשלום.
הבנקאיתנא לשלוח אלינו עדכון במייל באיזה תאריך בוצעה העברה 
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