בכנס השנתי ה 25-של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
 24-22במרץ  ,2022מלון פסטורל כפר בלום

דמי רישום 2022
רישום לסדנא
20-22/3/2022
חבר איגוד*
לא חבר
סטודנט/דוקטורנט/מתמחה**
סטודנט/דוקטורנט/מתמחה לא חבר**
סטודנט לרפואה**

₪ 200
₪ 220
₪ 150
₪ 170
₪ 150

רישום
מלא
לכנס
₪ 890
₪ 990
₪ 740
₪ 840
₪ 630

רישום יומי
לכנס
22/3/2022
₪ 285
₪ 385
₪ 245
₪ 315
₪ 200

רישום יומי
לכנס
23/3/2022
₪ 330
₪ 430
₪ 290
₪ 360
₪ 245

רישום יומי
לכנס
24/3/2022
₪ 285
₪ 385
₪ 245
₪ 315
₪ 200

*חבר הינו מי שהסדיר דמי חבר לאיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית לשנת .2022
לתשלום דמי חבר יש להיכנס לאתר האיגוד.www.isbp.org.il :
** יש לצרף צילום של תעודות מתמחה/סטודנט/דוקטורנט.

דמי רישום מלא כוללים:
השתתפות בדיונים בשלושת ימי הכנס ,כיבוד בהפסקות וארוחות צהרים קלות.
דמי רישום יומי כוללים:
השתתפות בדיונים ביום הנבחר ,כיבוד בהפסקות ,ארוחת צהרים בהתאם ליום הנבחר.
דמי ביטול עבור רישום
ביטול עד ה 1-במרץ - 2022 ,החזר מלא פחות .₪ 50
ביטול לאחר ה 2-במרץ - 2022 ,לא ינתן החזר.
במידה והכנס יתבטל עקב הקורונה יוחזרו דמי הרישום פחות  ₪ 50דמי טיפול.
במידה והכנס ידחה למועד אחר עקב הקורונה דמי הרישום ישמרו למועד החדש.

לינה כנס 2022
מלון פסטורל כפר בלום

אדם בחדר יחיד
אגף רגיל

חבר איגוד  /לא חבר איגוד
סטודנט/דוקטורנט/מתמחה

₪ 930

אגף בוטיק

₪ 1113

אדם בחדר זוגי

אדם בחדר לשלושה

אגף רגיל

אגף בוטיק

אגף רגיל

אגף בוטיק

₪ 563

₪ 653

₪ 533
₪ 420

₪ 593

המחירים לפי אדם בחדר ,ללילה וכוללים ארוחת ערב ,לינה וארוחת בוקר (חצי פנסיון).
הערה :בני זוג המצטרפים לסטודנטים או למתמחים משלמים מחיר מלא
שניים או שלושה שותפים לחדר חייבים בביצוע הזמנה כל אחד בנפרד עם ציון שמות השותפים.
מחירי הלינה אטרקטיביים למשתתפי הכנס ומספר המקומות מוגבל.
חברת טרגט כנסים בע"מ שריינה חדרים לטובת הכנס ומתחייבת לספקם למזמינים
עד ה 20-בינואר .2022 ,לאחר תאריך זה יאושרו חדרים על בסיס מקום פנוי בלבד.
דמי ביטול עבור לינה
במידה והכנס יתבטל עקב הקורונה יוחזר התשלום פחות דמי טיפול עד .₪ 100
במידה והכנס ידחה למועד אחר עקב הקורונה התשלום ישמר למועד החדש.

בכנס השנתי ה 25-של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
 24-22במרץ  ,2022מלון פסטורל כפר בלום
כפר הנופש הויליג' -מלון מטיילים על הירדן
אדם בחדר יחיד
₪ 520

אדם בחדר זוגי
₪ 288

אדם בחדר לשלושה
₪ 273

המחירים לפי אדם בחדר ,ללילה וכוללים לינה וארוחת בוקר (.)BB
לא כולל ארוחת ערב .ניתן לרכוש ישירות מול הקבלה במלון פסטורל.
להזמנת חדר במלון תאי וילג' יש ליצור קשר עם מחלקת הזמנות בטלפון ,04-6883040 :שלוחה .1
מרכז ההזמנות פעיל בימים א'-ה' ,בין השעות  .08:00-20:00ביום ו' בין השעות 08:00-13:00
יש לציין שאתם מכנס פסיכיאטריה שמתקיים בכפר בלום.
כפר הנופש הויליג' -מלון מטיילים על הירדן מציע לכם בקתות עץ מסוגננות ומאובזרות.
כ 8-דק' נסיעת מכפר בלום.

להרשמה והזמנת לינה לחץ כאן.
בכל שאלה בנושא ניתן ליצור קשר עם רחלי או לירז בטלפון  03-5175150שלוחה  ,605שלוחה .618
זמני קבלת ועזיבת חדרים
קבלת חדרים החל מהשעה  .15:00עזיבת חדרים עד השעה .11:00
דמי ביטול עבור לינה
ביטול יתקבל אך ורק באמצעות פקס או דואר אלקטרוני .להלן התנאים:
למבטלים עד לתאריך  20בינואר 2022 ,יינתן החזר מלא למעט  ₪ 50דמי טיפול.
ביטול לאחר ה 21-בינואר 2022 ,חיוב מלא בגין כל הזמנת האירוח.

