
The International Mind & Body Convention 8.7.2017 

 _____טלפון: _________________ תאריך: ________ פרטי: ______________ משפחה: ___________________שם שם

 עדיפות בכל שעה.  3לבחור  יש

 ועל כן השיבוץ על בסיס כל הקודם זוכה. –המקומות בכל אולם מוגבל מספר 

 .גליתיועברו בשפה האנ Lorenzo Sommo-ו Michael Kingשל *השיעורים  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים במערכת השעות.

 

 שעה
 מכשירים פילאטיס

 רפורמר

/ חיזוק 

  פונקציונאלי
 / יוגה Coreחיזוק / /  מזרן פילאטיס

 
0099-09039 

 

 אביטל איזנשטט
Rotator disc   &

Reformer 

*Lorenzo Sommo 
Training Revolution 

*Michael King 
Rotational Pilates 

Class 

 דין + מורן
Power (CRAB) 

Dance 

 שני פלדזון
CORE-BALL 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

00099-03039 

 צאלה טמיר
דיוק בעבודת 

 הרפורמר

 יואב + תאיר
HIIT it 

 מייכלי רותם
 איכות ודיוק בתנועה

 נואליה גולדברג
Fascial Fitness 

 שירלי גולדשטיין
HIP OPENING 

VINYASA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

03039-03001 
 / ללא גלוטן נא להתקשר למשרדטבעונים  –מבית "ארומה" בופה כריכים  פ ס ק ה ה

03001-01039 
 הרצאות

 איתי הר ניר
Gluteus Maximus   מהתיאוריה לפרקטיקה-  

  המדע והכלים לחיזוק שרירי הישבן

 פישוב עומר
  יה למעשהראומהתי -למידה מוטורית 

01099-03039 

 מרתה ענבר 
ואריציות לגליל על 

 רפורמרה

 סנדי + גיל
 פונקציונאלי בזוגות!

*Lorenzo Sommo 
NATURAL 

MOVEMENTS 

 מיטל שמש
 שבעת המופלאים

Michael King* 
Integrated Stretching 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 



 
The International Mind & Body Convention 

 טופס הרשמה < 7-8.7.2017
 

 מחירון

 Pre Convention -  0099-03039 יום שישי 7.7.17

Lorenzo Sommo - Training Revolution -  בתחום האימון הפונקציונאליהשתלמות 

Michael King – Reformer Evolution -  רפורמרפילאטיס מכירים על הסדנת 

 ש"ח 282 -– למשתתפי הכנס            ש"ח 312 -– (22.6.11)עד  תמוקדמ הרשמה

 ש"ח 312 -– למשתתפי הכנס         ש"ח 323 -– (22.6.11)אחרי  מאוחרת הרשמה

    Mind & Body Convention – שבתיום  8.7.17

         ש"ח 322 –-( 22.6.11)עד  מוקדמת הרשמה

 ש"ח 362 -( 22.6.11)אחרי  מאוחרת הרשמה

 :קלה )למשתתפי הכנס בשבת בלבד( צהריים ארוחת כולל המחיר

 בכנס יוצעו לבחירה כריכים מסוגים שונים.

 להתקשר למשרד לצורך ביצוע הזמנה פרטנית.נא  –*טבעונים / ללא גלוטן 

 הנחות

 Cסטודיו רשת גו אקטיב /  מדריכיבוגרי / תלמידי הג'ימנסיה / 

Pre Convention - 282 (22.6.11)אחרי  ש"ח 312  (       22.6.11)עד  ש"ח 

            (22.6.11)אחרי  ש"ח 333                            ( 22.6.11)עד  חש" 292 -כנס 

  ח"ש  ________לתשלום הסכום כל סך

 אישיים פרטים

 ת.ז: ____________________ ____________פרטי: __ _______שם__משפחה: _________ שם

 ___________________:______________מיקוד_____כתובת: __________________________

 _____________________טל' נייד:________________________________________בבית: טל'

 _______________________________________________________________________דוא"ל:

 __________חר___א       קמדריך חיזו        פילאטיס מכשירים מדריך    פילאטיס מזרן    מדריך     :סיווג

 תשלום אמצעי

 _______________תוקף _____________________כרטיס_________________________ 'מס

 :_______________________ הכרטיס בעל של ז.____ ת__הכרטיס_______________ בעל שם

 תשלומים  ___תשלומים ומעלה( 3) אחד        קרדיט תשלום

 _______________ :חתימה

 ביטול דמי 

 ש"ח 03 - 22.6.11-ה עד

 ש"ח 63 - 22.6.11-2.1.11

 .או זיכוי כספי להחזר יזכה לא ,2.1.11-לאחר ה יודיע או, מראש ביטול על יודיע שלא משתתף

 

 * ההרשמה דרך האתר איננה מיועדת לזכאים להנחות

  לג'ימנסיה0 לשלוח יש השעות מערכת ואת ההרשמה טופס את

  1שלוחה  33-2221202טלפון:  הפקס( הגעת טלפונית לוודא )יש 33-2221136 פקס

www.hagymnasia.co.il 
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