הנחיות לבחירת בתי מלון

שלב זה מיועד רק למשתתפים שקיבלו מייל עם לינק אישי .הטופס הינו אישי וניתן יהיה לפתוח אותו רק עם מספר טלפון נייד
שהוזן בשלב א'.
יש לבחור סוג משתתף.ת בטופס הרישום ,ולאחר מכן תיפתחנה אפשרויות ועלויות הלינה הרלוונטיות .המערכת מציגה את
תעריפי הרישום בהתאם לסוג המשתתף.
על מנת לשמור את מקומך בסדנה אליה שובצת עליך להשלים את שלב ג' ,הזמנת לינה ,הסעות וטיסות.
שימו לב כי גם השנה קיימת בחירה בין שני בתי מלון  -מלון ספורט קלאב ומלון לגונה.

קראו היטב את המידע לגבי חבילות הלינה העומדות לרשותכם בכל מלון
מועד פתיחת ההרשמה – 19.08.2021
מועד סגירת טופס ההרשמה לכנס – 26.08.2021

הנחיות להזמנת לינה:
•

ניתן לבחור שותף.ים לחדר לאורך כל ימי הכנס (לא ניתן להחליף שותפים לחדר)

•

ניתן להזמין לינה בטופס זה רק למלונות הכנס (ספורט קלאב ולגונה)

•

ניתן להזמין לינה במלון אחד לאורך כל הכנס (לא ניתן לפצל לינה בין המלונות)

מלון ספורט קלאב
•

במלון זה תתאפשר לינה בחדר יחיד או בחדר זוגי.

•

במידה ואזלו החדרים במלון ,יהיה ניתן להזמין לינה במלון לגונה או לבחור השתתפות בכנס ללא לינה .לא יהיה ניתן להיכנס
לרשימת המתנה.

לינה במלון ספורט קלאב  -עלויות לינה כנס מרכזי
הרכב החדר

פסיכולוג.ית חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית מתמחה שאינו.ה

פסיכולוג.ית מומחה.ית

חבר.ת הפ"י

שאינו.ה חבר.ת הפ"י

חדר יחיד

 3337ש"ח

 3537ש"ח

 3137ש"ח

חולק.ת חדר זוגי עם

 2397ש"ח

 2597ש"ח

 2197ש"ח

משתתף נוסף

לינה במלון ספורט קלאב – עלויות קדם כנס
לינה במתכונת של חולקי חדרים בקדם כנס תתאפשר רק עם השותף/ה החולק/ת עמך חדר בכנס המרכזי.
•

אני חולק.ת חדר זוגי והשותף.ה שלי מגיע.ה איתי לקדם כנס |  630ש"ח

•

אני חולק.ת חדר זוגי והשותף.ה שלי לא מגיע.ה איתי לקדם כנס |  940ש"ח

•

אני ישן.ה בחדר יחיד לאורך כל הכנס |  940ש"ח

מלון לגונה
•

במלון זה תתאפשר לינה בחדר יחיד ,בחדר זוגי או בחדר טריפל

•

במידה ואזלו החדרים במלון ,יהיה ניתן להזמין לינה במלון ספורט קלאב או לבחור השתתפות בכנס ללא לינה .לא יהיה ניתן
להיכנס לרשימת המתנה.
לינה במלון לגונה  -עלויות לינה כנס מרכזי
פסיכולוג.ית מתמחה שאינו.ה

פסיכולוג.ית מומחה.ית

פסיכולוג.ית חבר.ת

הרכב החדר

חבר.ת הפ"י

שאינו.ה חבר.ת הפ"י

הפ"י

חדר יחיד

 3337ש"ח

 3537ש"ח

 3137ש"ח

חולק.ת חדר זוגי עם

 2397ש"ח

 2597ש"ח

 2197ש"ח

משתתף נוסף
חולק.ת חדר עם שני

 2277ש"ח

 2477ש"ח

 2077ש"ח

משתתפים נוספים

לינה במלון לגונה – עלויות קדם כנס
לינה במתכונת של חולקי חדרים בקדם כנס תתאפשר רק עם השותף.ה החולק.ת עמך חדר בכנס המרכזי.
•

אני חולק.ת חדר טריפל בכנס המרכזי ושותפי לחדר מגיעים איתי לקדם כנס |  590ש"ח

•

אני חולק.ת חדר זוגי והשותף.ה שלי מגיע איתי לקדם כנס |  630ש"ח

•

אני חולק.ת חדר טריפל ורק שותף.ה אחד/ת מגיע.ה איתי לקדם כנס |  630ש"ח

•

אני חולק.ת חדר זוגי או טריפל והשותף.ים שלי לא מגיעים.ות איתי לקדם כנס |  940ש"ח

•

אני ישן.ה בחדר יחיד לאורך כל הכנס |  940ש"ח

השתתפות בכנס ללא לינה
משתתפים שיבחרו בהשתתפות בכנס ללא לינה  -באחריותם להזמין מקום לינה.
כמו כן ,במידה ותבחרו להגיע בהסעה קבוצתית לא יתאפשרו הסעות למלונות שאינם מלונות הכנס (ספורט קלאב/לגונה).

עלויות השתתפות בכנס ללא לינה

ימי השתתפות

פסיכולוג.ית מתמחה שאינו.ה פסיכולוג.ית מומחה.ית
חבר.ת הפ"י

 4ימים

 1800ש"ח

שאינו.ה חבר.ת הפ"י

פסיכולוג.ית חבר.ת
הפ"י

 2000ש"ח

 1600ש"ח

23-26.11.2020

 5ימים

 2000ש"ח

 2200ש"ח

 1800ש"ח

22-26.11.2020

כל המעוניין.נת להשתתף בכנס ומתקשה במימונו מוזמן לפנות לוועד החטיבה החינוכית למייל:
 ,edupsyhappy@gmail.comעם הכותרת" :מלגה לכנס הארצי בפסיכולוגיה חינוכית".

הנחיות לתשלום
•

בסיום מילוי טופס הרישום תועבר אוטומטית לדף התשלום.

•

התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד ,לא יתאפשר תשלום במקום או לאחר הכנס.

•

ניתן לפרוס את התשלום עד ל 4-תשלומים בקרדיט.
אישור ההרשמה לכל השירותים מותנה בהעברת תשלום מלא ומראש.
לשתומת ליבך אם ביצעת רישום לכנס אך לא קיבלת מכתב אישור המפרט את השירותים המוזמנים ,יש ליצור איתנו קשר
במייל .hepi@kldltd.com

