מערכת בסגנון חופשי
ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה

טופס רישום

קורס פקחי בריכות שחיה מחזור 8
מתאריך 16/03/2020
הנני מבקש/ת להירשם ל – פקחי בריכות שחיה ,שיתקיים בקמפוס שבקאנטרי ראשל"צ ,החל מתאריך
16/03/2020
פתיחת הקורס מותנת במס' משתתפים מינימאלי ,וכמו כן ההשתתפות מוגבלת במספר ,ולכן כל הקודם
בהרשמה ייקלט בקורס.

פרטים אישיים
שם משפחה _____________ :שם פרטי ________________ :מס' ת"ז ___________________
תאריך לידה ____________ :כתובת מייל_________________________________________ :
מען (כתובת)  ____________________________________________ :מיקוד_____________ :
טל .נייד______________ :
טל .בעבודה___________ :
טל .בבית____________ :
פקס ____________ :אחר (פרט)________________________________________________ :
שם הרשות  ___________ :תפקיד______________ :

הצהרה
הריני להצהיר כי קראתי את התקנון המצ"ב כחלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה ומתחייב/ת לעמוד בכל
הדרישות המפורטות בתקנון.

תאריך ______________ :

חתימה ____________ :

נא לשלוח בחוזר לפקס 03-6729646 :או לכתובת אי-מיילdavid@fstyle.co.il :
או בוואצפ052-8739802 :
את המפורט להלן:
טופס ההרשמה ממולא וחתום על ידי המועמד/ת.
עמוד אחרון של התקנון כשהוא חתום על ידי המועמד/ת.

הרשמה מוקדמת להבטחת מקום בקורס:
לשם ביצוע ההרשמה נדרש:
 .1למלא ולחתום על טופס הרשמה זה.
 .2לצרף אישור מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית בספח התחייבות המפורט בהמשך עם
לוגו של הרשות המקומית.
הערה :מספר המשתתפים בקורס מוגבל ל 30 -איש ומעבר לכך לא יתקבלו מועמדים נוספים.
פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימלי של  20איש.
תשלום לקורס
מחיר הקורס .₪ 2,850
התשלום יתבצע באמצעות המחאה ו/או העברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי.
התשלום יתבצע לכל המאוחר עד לשבועיים לפני מועד תאריך תחילת הקורס בתאריך .02.03.20
לא יתקבלו חניכים לקורס ללא תשלום!
מדיניות ביטולים:
•

ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני פתיחת הקורס – יחויב ב 30%-מעלות הקורס.

•

ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
חתימת המועמד/ת_____________________ :

(לשלוח בלוגו של הרשות המקומית)

ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות
הרשות המקומית __________________________ תשתתף בעלות קורס פקחי בריכות שחייה
בסך  ₪ 2,850עבור (שם המועמד/ת)_________________________________________ :
סכום ההשתתפות כולל :מע"מ ,ערכת הדרכה הכוללת תיק צד מהודר המותאם לנשיאת מחשב נייד,
ספר מקצועי "המדריך למחזיקי ומפעילי בריכות שחייה" (  670עמ' מאת דוד לבקוביץ) המכיל את כל
החקיקה הרלוונטית וחומר מקצועי רב בנושא בריכות שחייה ,חוברות עבודה ,תקצירים מקצועיים ומצגות,
כיבוד קל רץ וארוחת צהרים.
סכום ההשתתפות יועבר לפקודת ד .לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ (ח"פ  )512698523באמצעות המחאה
ו/או באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית.
התשלום יתבצע לכל המאוחר עד לתאריך של שבועיים לפני תחילת הקורס על מנת להבטיח את מקום
בקורס .לא יתקבלו חניכים לקורס ללא תשלום!.
שם מורשה החתימה מטעם הרשות ...................תפקיד ...................חתימה וחותמת..................
לתשלום שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי נא מלאו את הפרטים הבאים:
תשלום בסך  ₪ 2,850ב  _________ -תשלומים (ניתן עד  6תשלומים ללא ריבית)
פרטי הכרטיס ובעליו:
סוג הכרטיס______ (אין אפשרות לשלם באמצעות כרטיסי אשראי של אמריקן אקספרס ודיינרס)
מספר הכרטיס ___________________.
תוקף הכרטיס____________________.
שם בעל הכרטיס__________________.
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס __________ CVV
ת.ז .של בעל הכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/
חתימת בעל הכרטיס_______________
לתשלום בהעברה בנקאית:
בנק לאומי סניף עסקים רמת החייל ת"א  673חשבון  095200/56ע"ש ד .לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ.

