מידע כללי
הכנס ה 22-של העמותה לריפוי בעיסוק בישראל יתקיים בתאריכים  13-14בספטמבר.2017 ,
יומו הראשון של הכנס יתקיים במלון דן פנורמה ת"א והיום השני יתקיים בקריה האקדמית אונו.
נגישות:
הכנס ,על כל חלקיו ,יהיה נגיש לבעלי מגבלה פיסית :מתחם הכנס ,המלון ,הסדנאות ,הסיורים והערב
החברתי .להסעה מונגשת לסיורים יש ליצור קשר עם החברה המארגנת בטלפון .03-6279412
בימים א'-ה' בין השעות  10:00-16:00או במייל .registration@thinkcontent.co.il
במידה והנך זקוק/ה להתאמות נוספות ,יש לציין זאת בשדה הערות נגישות במהלך הרישום.

דמי רישום:

חבר עמותה

לא חבר עמותה

גמלאי

סטודנט לתואר ראשון

מוקדמת*

מאוחרת

מוקדמת

מאוחרת

מוקדמת

מאוחרת

מוקדמת

מאוחרת

יום רביעי

₪ 430

₪ 475

₪ 660

₪ 725

₪ 150

₪ 165

₪ 390

₪ 430

יום חמישי

₪ 320

₪ 355

₪ 490

₪ 540

₪ 90

₪ 100

₪ 290

₪ 320

יומיים

₪ 660

₪ 725

₪ 895

₪ 990

₪ 230

₪ 255

₪ 595

₪ 655

*הרשמה מוקדמת :עד ל 19-באוגוסט2017 ,
על מנת לקבל את הנחת חבר/ת העמותה לכנס ,יש לשלם דמי חברות לעמותה הישראלית לריפוי
בעיסוק .להסדרת תשלום דמי החבר לעמותה או בירור בנוגע לתשלום דמי החבר ,יש ליצור קשר עם
משרדי העמותה בטלפון  08-6372562בימים א'-ה' בין השעות .08:00-13:00
✓ על סטודנטים לתואר ראשון לשלם דמי חברות בעמותה וזאת על מנת לקבל עלות מוזלת של
דמי ההשתתפות בכנס.
✓ העלות לסטודנטים אינה כוללת ארוחת צהריים.
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סימפוזיומים ,סדנאות וסיורים:
מספר המקומות בסימפוזיומים ובסדנאות מוגבל.
קיום כל סימפוזיום ו/או סדנה מותנה במספר נרשמים מינימלי.
לתשומת ליבך ,יש לבחור סימפוזיום אחד או סדנה אחת בכל מושב ,היות והסימפוזיומים
והסדנאות תערכנה במקביל.
ביום חמישי  14בספטמבר ,יומו השני של הכנס ,יתקיים סיור לימודי בבית "אחיקם" שברמת
החייל ,ת"א .ההשתתפות בסיור הינה ללא תוספת עלות.
הסיור ייצא ב 09:45-ויתקיים במקביל לסדנאות הכנס בשעות אלו ,משך הסיור כשעתיים.
הסיור מותאם לבעלי מוגבלות פיסית .במידה ויש צורך בהסעה נגישה ,יש ליצור קשר עם החברה
המארגנת בטלפון  03-6279412בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00
או במייל registration@thinkcontent.co.il
מדיניות דמי ביטול השתתפות בכנס:
מיום ההרשמה ועד ה 20-באוגוסט  -ללא דמי ביטול
החל מה 21-באוגוסט ועד ה 1-בספטמבר  -דמי ביטול בגובה  50%מסך דמי ההרשמה
החל מה 2-בספטמבר ועד יום ה 11-בספטמבר  -דמי ביטול בגובה  75%מסך דמי ההרשמה
החל מה 12-בספטמבר  -דמי ביטול מלאים
לינה:
באפשרותך ללון במלון דן פנורמה ת"א ,המלון בו יתקיים הכנס.
ניתן לחלוק זוג או שלישייה בחדר ,ובכך להקטין עלות הלינה.
מספר החדרים מוגבל!
מועד אחרון להזמנת לינה :עד ה 6-באוגוסט2017 ,
 מלון דן פנורמה הינו מלון נגיש לנכים למלון מספר חדרי לינה המותאמים לנכים (בתאום מראש בלבד) למלון מספר חניות נכים (בתאום מראש) הגישה לקומת הכנסים היא באמצעות מעלית. כל האולמות נמצאים בקומת הכנסים ובמישור אחד ומותאמים למתניידות באמצעות כסאות גלגלים -בקומת הכנסים קיימים שירותי נכים
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עלויות לינה

חדר ליחיד
מחיר ללילה
()13/09/17

חולק/ת חדר
לזוג

חולק/ת חדר
לשלושה

* עם משתתפ/ת
אחר בכנס

* עם משתתפים/ות
נוספים/ות בכנס

* משתתפ/ת בכנס
ובן זוגו/ה אשר לא
משתתפ/ת בכנס

 570ש"ח

 495ש"ח

1,140ש"ח

 1,030ש"ח

חדר לזוג

*העלות אינה כוללת דמי רישום לכנס ,אלא אירוח במלון בלבד.
מדיניות דמי ביטול לינה (מלון דן פנורמה ת"א):
עד ה 6-באוגוסט  -ללא דמי ביטול
מה 7-באוגוסט ועד ה 1-בספטמבר ₪ 150 -
מה 2-בספטמבר ועד ה 11-בספטמבר ₪ 300 -
מה 12-בספטמבר ועד יום הכנס ( 13בספטמבר) כולל  -דמי ביטול מלאים
* דמי הביטול יחולקו באופן שווה בין חולקי החדר
הערות:
*הלינה כוללת אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר.
*עלויות הלינה המצוינות באתר הן עבור לילה אחד במלון דן פנורמה ת"א ( ,)13-14/9/17לפי
הרכבים שונים לבחירתכם.
*מלון דן פנורמה ת"א הוא מלון ברמת  5כוכבים.
*קבלת חדרים החל מהשעה  .15:00פינוי חדרים עד השעה .11:00
* לנוחיותכם ,הסעה מאורגנת תצא ביומו השני של הכנס ( 14בספטמבר )2017 ,בשעה 08:00
בבוקר מפתח מלון דן פנורמה לקריה האקדמית אונו .קיום ההסעה מותנה במינימום נרשמים.

עמוד  3מתוך 3

