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מוסמך . קורס העשרה והכנה למבחן בודק קרינה בלתי מייננתכספית להתחייבות הרשמה וטופס 

 .17:00- 8:300. 4.2.2019תאריך פתיחה:  - המשרד להגנת הסביבה

 , פתח תקוה68מרכז פסג"ה, רח' העצמאות 

 ימי כשירות לממוני בטיחות 7 -קורס מאושר לה

 :)ימולא עבור כל נרשם בנפרד( פרטי הנרשם

   

 ת.ז / ח.פ                שם משפחה                                    שם פרטי   

   

 כתובת המשתתף        תפקיד ותחום עיסוק                                               שם החברה המעסיקה

    

 מייל-אי   פקס                                       טלפון                                           ניידטלפון 

  .)תינתן הנחה למס' נרשמים תחת אותה הזמנה( לא כולל מע"מ₪  3,500: הקורס  רמחי

הדרכה טלפוניות שעות  5עד , התנסות מעשית, המחיר כולל חוברות, כיבוד קל ושתיה במהלך הקורס, ארוחת צהריים
 נוספות מעבר לשעות הקורס לצורך מענה על שאלות וסיוע ככל שיידרש.

 

 תנאים כללים:

תוך עדכון  ימים ושעות ,אריך הקורסתאת  פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים. ד.ג.ש רשאית לשנות .1
 .מראש של הנרשמים

 הקורס. פתיחתמועד לפני  ימים 7ש"ח יגבו בעת מילוי הטופס, הסכום הנותר ישולם עד  500דמי הרשמה בסך  .2
 בקשות לביטול הרשמה יש לשלוח בכתב בלבד ולוודא כי הבקשה התקבלה.  :ביטולים .3

 יום לפני מועד פתיחת הקורס, דמי הרישום יוחזרו במלואם. 14עד  ביטול הרשמה -
 מדמי הרישום ושכר הלימוד. 50%יום לפני מועד פתיחת הקורס ,יוחזרו  14-ביטול מ -

 במקרה של אי פתיחת קורס דמי הרישום ושכר הלימוד יוחזרו במלואם. .4
 וש אישי בלבד.השימוש בתכנים וחומרים הניתנים בקורס מיועדים למסגרת הקורס ושימ .5

                                                                    אופן התשלום:                               

 )חובה לציין אמצעי תשלום(

 דגש מדידות הנדסה וייעוץ בע"מ"לפקודת "  - המחאה  

 אישור( ו)יש להעביר אלינ 525068 -חשבון ,  537- סניף , 12הפועלים בנק  – העברה כספית 

 לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש / כספיםמצורפת   -הזמנת רכש 

 בעל הכרטיס שם  - כרטיס אשראי:    ____________________

 ___________________________ת.ז

 __________ תוקף: ______________________________מספר

מהווה הצהרה על נכונות הפרטים שמסרתי בטופס זה, אישור והסכמה לוויתור על תביעות ולנוהל הרשמה ותשלום חתימתי כאן 

 שכ"ל .

 ה - מכון ההדרכה של דגש מדידות הנדסה וייעוץ עומד לרשותך בימים : א

 8:30-16:30בשעות 

 09-7666693 –טלפון רב קווי 
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