
 

 

 הים והבריכהביה"ס הארצי למקצועות   )ע"ר( ושילוט עסקים רישוי מנהלי איגוד

 שחייה בריכות לפקחי  הרשמה טופס

 לכבוד

 ביה"ס הארצי למקצועות הים והבריכה

 אור יהודה  32היחידה ללימודי חוץ  הקריה האקדמית אונו , החרושת 

  03-6729646: פקס david@fstyle.co.il : ל"דוא 03-6722435טלפון: 

 

 שלום רב., 

 .עבורו התשלום את להסדיר ומתחייב שחייה בריכות פקחי בקורס השתתפותי את ת/מאשר הריני

 :המועמד פרטי

 ............................ משפחה שם ....................... פרטי שם

 (ספרות 9 על להקפיד נא. __/__/__/__/__/__/__/__/__  )ז.ת

 .................................................................... פרטית כתובת

                                                                                  ................................... מייל כתובת .................... נייד טלפון...........................  בעבודה טלפון

 :העבודה מקום

  ................................................ תפקיד

 (:הרצוי התשלום אופן את סמן) התשלום אופן

 ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ לפקודת ₪ 2,700 בסך המחאה 

התחייבות  בספח הגזבר אישור לצרף יש. המקומית  הרשותבאמצעות ₪  2700 תשלום 

 המפורט בהמשך. 

 המפורט בהמשך בספח הפרטים את מלא, אשראי כרטיס באמצעות ₪ 2,700 תשלום 

  .27/4/2017-ל עד התשלום את להסדיר יש: לב שימו

 :ביטולים מדיניות

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

 .הקורס מעלות 50%-ב יחויב – הקורס תחילת לאחר השתתפות ביטול •

 הערה: 

 .                                                       איש 30 -מספר המשתתפים מוגבל ל

  david@fstyle.co.ilו/או במייל  967600-0505 בפלא'לדוד לבקוביץ לבירורים ניתן לפנות 

                                                                                               

 : _______המשתתף חתימת

mailto:david@fstyle.co.il


 

 

 

 הרשות ידי-על לתשלום התחייבות ספח

 שחייה בריכות מפקחי קורס בעלות תשתתף: _____________________ המקומית הרשות

 (: __________________________________המשתתף שם) עבור

 לד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ ישירות תועבר ההשתתפות.  ₪ 2,700: בגובה בסכום

 __________________________________________ הרשות וחותמת הגזבר חתימת

 

 כרטיס אשראיספח לתשלום ב

  הבאים:  אם ברצונך  לשלם את  שכר  הלימוד באמצעות כרטיס אשראי אנא מלא את הפרטים

 

 פקחי בריכות שחייה שם הקורס 

 ............................................שם המועמד

 כתובת:..................................................

 טלפון: ...................................................

 _________ תשלומים ללא הצמדה וריבית  -ב   ₪  2700 תשלום בסך

   -סמן את המתבקש : תשלומים' מס

o רגיל   

o תשלומים( 6)עד  ..... תשלומים  ללא הצמדה וריבית ריבית  

o  7-18 בקרדיט  

 פרטי הכרטיס ובעליו:

 (אין אפשרות לשלם באמצעות כרטיסי אשראי של  אמריקן אקספרס ודיינרס) ______סוג הכרטיס

 מספר הכרטיס ___________________.

 תוקף הכרטיס____________________.

 שם בעל הכרטיס__________________.

 הכרטיס_________________.ת.ז. בעל 

 שלושת מספרים אחרונים בגב הכרטיס ..............

  __________ Cvv הכרטיס בגב אחרונות ספרות 3

  __/__/__/__/__/__/__/__/__ הכרטיס בעל של. ז.ת

 _______________הכרטיס בעל חתימת

 


