אתר ארגון הסלסה הישראלי

www.salsa.org.il

--

יש להחזיר טופס חתום לפקס03-5329050 :
בירור קליטת הפקס  /עזרה במילוי הטופס058-5405050 :

טופס הרשמה פסטיבל בלאגן  29.8.13עד 31.8.13
חשוב :יש לקרוא את דף ההסבר ולאחר מכן למלא את טופס ההרשמה
פרטי המזמין  -שם פרטי__________________:

מין :ז  /נ

שם משפחה_____________________ :

מידת חולצהXL / L / M / S :

נייד )לכאן יישלח מספר החדר( ________________________05___/

טלפון______/__________________:

דוא"ל )לכאן יישלח אישור הרשמה( ______________________________@__________________
הסעה :כן  -לא תוספת הסעה = ) ₪ 160הלוך+חזור( יש לסמן <<

ת"א  /ירושלים  /חיפה  /כפר סבא  /רחובות

עבור השתתפות בפסטיבל בלאגן  2013כולל כל פעילויות הפסטיבל.

מלון וחדר) :הקף בעיגול( אסטרל קורל  /מג'יק סאנרייז  /בית הארחה סוג חדר:

זוגי

/

שלישייה

/

רביעייה

סמנו תחומי עניין) :עד  3סימונים( סלסה  /סלסה קובנית  / LA & NY /מוזיקת מועדונים  /כל הזמנים  /זומבה  /ברזילאי

תשלום בכרטיס אשראי:
)נא לציין סוג הכרטיס( ויזה

/

דיינרס

/

 /אמריקן אקספרס

ישראכרט

שם בעל הכרטיס ____________________________ :ת.ז __________________________ :
מספר הכרטיס_________________/__________________/________________/_________________ :
תוקף 3 ____/_____ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :

מס' תשלומים) 3 - 2 - 1 :עד  3תשלומים ללא ריבית(

סה"כ לתשלום

)כולל ההסעה ,אם הזמנתם(  ______________ :ש"ח

חתימת בעל הכרטיס
סה"כ מספר אנשים בחדר5 / 4 / 3 / 2 :

מס'

משפחה

פרטי

.1
.2
.3
.4

נא למלא פרטי האנשים הנוספים:

מין

ז
ז
ז
ז

-

__________________________X

טלפון נייד

נ
נ
נ
נ

משולם על ידי

-

05
05
05
05

* נא להשלים את כל הפרטים הדרושים באופן ברור

יש להחזיר את הטופס חתום לפקס  03-5329050ולוודא שהטופס הגיע בטל058-5405050 :
* כל שינוי מההזמנה המקורית יחויב ב ₪ 50 -דמי טיפול .אין לבצע החלפת שם ללא ידיעת ההפקה ועדכונה

בחתימה זו אני מאשר כי קראתי והסכמתי לכל תנאי ההזמנה.
כמו כן ,קראתי את דף ההסבר לנרשמים ואני מקבל את כל הרשום בו:
חתימה___________________ X :

תאריך____ / ____ 2013 X:

בברכת נופש נעים .ט.ל.ח

