
                              

  
  את "אהבה זהקרנת הסרט      –ערב יום השואה

 לא הייתה"
 

 מפגשי תרבות והנאה  -במה פתוחה  -טופס הרשמה 
 
 

 _______________________ שם ושם משפחה __________________________   מס' ת.ז.       
 

 כתובת _______________________ מיקוד _______  טל. _____________  נייד__________        
      

 ____  ______________________________________________________________דוא"ל           
 ( ונך להמשיך לקבל מאיתנו עדכוניםנא למלא אם ברצ)                             

 
 

 בתכנית          שעות  תאריך 
 

  
 

 רביעי  יום
27/4/22 

19:00  
      

 "לא הייתה זאתהקרנת הסרט "אהבה  –ערב יום השואה     

 ₪                     30מחיר:   

 מס' כרטיסים: ______________                                             
 

 מחיר והרשמה  
 

 ____ ____סה"כ לתשלום ___ ____כרטיסים _______  סה"כ 

    

 אפשרויות התשלום:

    6148201ת"א,  48303ת.ד.מכון אבשלום,  בדואר לכתובת:באמצעות משלוח  -בהמחאה .  1

 __________ שם בעל הכרטיס ________________ סוג כרטיס   - רטיס אשראי כ. 2

 ___ ________________תעודת זהות של בעל הכרטיס בתוקף עד   __________   

 פרטי כרטיס אשראי: 

                   

 
 03-7411389פקס:         03-6990735: טלפונים 
 m_avshalom@avshalom-inst.co.il  דוא"ל: 

 inst.co.il-http://www.avshalom 
 ראה מאחורי הדף  –נוהל ביטול  

 
 

                                          _________________ __________________ 
 חתימה                                                           תאריך                                
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 נוהל  ביטול במה פתוחה 
 

 ימים לפני הבמה לא יחויב.   3תלמיד המבטל השתתפות עד  .1
 .  וחויב התשלום יעמוד לזכות התלמיד או יוחזר עפ"י בקשתובמידה 

 
 ימים ועד ליום הבמה הפתוחה   3 –תלמיד המבטל השתתפות מ  .2

התשלום יעמוד לזכותו והוא יוכל לממשו לבמות הבאות או לכל פעילות  
 במכון.  אחרת 

 
 יחויב   ביום הבמהשלא הודיע על ביטול, או מי שביטל  תלמיד  .3

 התשלום.  במלוא
 

 תלמיד אשר  הזמין מנוי לבמה ולא יכול להשתתף באחת מהבמות   .4
 יוכל להחליף הבמה   , ימים לפני הבמה  3במידה ויודיע  מראש עד      
 . לאחר מועד זה, לא יוחזרו הכספים ועל התלמיד  בבמה אחרת     
 יהיה לנצל את הכרטיס או להעבירו לחבר.      

 
 

 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                    
 הנהלת מכון אבשלום 
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