:תאריך
:שם משפחה
:שם פרטי
14-כנס הפילאטיס הישראלי ה

:טלפון
. שבת או בשניהם,יש לסמן את בחירת השיעורים ביום שישי
. בכל שעה- 2 -  ועדיפות- 1 - יש לבחור עדיפות

The Israeli

Pilates

Convention

 מס׳ המקומות בכל אולם מוגבל.ועל כן השיבוץ על בסיס כל הקודם זוכה
 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים במערכת השעות. השיעורים יועברו בשפה האנגלית-

 > כנס פילאטיס מכשירים1.2.2019 שישי
Reformer

Wunda Chair

Jean-Claude Nelson

Anula Maiberg

Head to Toe Reformer

Rotation, Extension and Lateral Flexion

בופה כריכים מבית “ארומה” – רגישים לגלוטן נא להתקשר למשרד
Anula Maiberg

Jean-Claude Nelson

Mobilize to Stabilize

Precision on the Chair

שעה
9:00-11:15
11:15-12:00
הפסקה
12:00-14:15

 > כנס פילאטיס מזרן2.2.2019 שבת
מזרן

מזרן

Anula Maiberg

Jean-Claude Nelson

Mythbusting Your Pilates Practice

Rhythm and Dynamics a powerful tool

Anula Maiberg

Jean-Claude Nelson

Where Should I Be Feeling this

The Ring of Fire

בופה כריכים מבית “ארומה” – רגישים לגלוטן נא להתקשר למשרד
Anula Maiberg

Jean-Claude Nelson

Pilates Partnering

Pushes and Pulls

שעה
9:00-10:30

11:00-12:30
12:30-13:15
הפסקה
13:15-14:45

The Israeli Pilates Convention

כנס הפי לאטיס הישראלי ה1-2.2.2019 // 14 -

טופס הרשמה
מחירון
 1.2.2019יום שישי  -כנס פילאטיס מכשירים
הרשמה מוקדמת (עד ₪ 445 - )3.1.19
הרשמה מאוחרת (אחרי ₪ 535 - )3.1.19

 2.2.2019יום שבת – כנס פילאטיס מזרן
הרשמה מוקדמת (עד ₪ 445 - )3.1.19
הרשמה מאוחרת (אחרי ₪ 535 - )3.1.19

לנרשמים לשני הכנסים הנחה על הכנס השני:
( ₪ 399במקום  ₪ 445בהרשמה המוקדמת) ( ₪ 485 //במקום  ₪ 535בהרשמה המאוחרת)
הנחות לבוגרי  /תלמידי הג’ימנסיה
הרשמה לכנס פילאטיס מכשירים ( ₪ 399 -עד ( ₪ 485 // )3.1.19אחרי )3.1.19
הרשמה לכנס פילאטיס מזרן ( ₪ 399 -עד ( ₪ 485 // )3.1.19אחרי )3.1.19

סך הכל הסכום לתשלום:

			

₪

*אין כפל הנחות **זכאים להנחות ונרשמים ליומיים – לא ניתן להירשם דרך האתר!
המחיר כולל ארוחת צהריים קלה :לבחירה כריכים מסוגים שונים( .רגישים לגלוטן  :נא להתקשר למשרד לצורך ביצוע הזמנה פרטנית).

יש למלא את הטפסים ולשלוח צילום בווטסאפ לטל 054-6858919 .ולוודא קבלת אישור.

פרטים אישיים
				
שם משפחה:

			
ת.ז:
				
שם פרטי:

			
מיקוד:
						
כתובת:

טל’ בבית:

				
דוא”ל:
				
טל’ נייד:
סיווג:

מדריך פילאטיס מזרן

			
אחר
מדריך פילאטיס מכשירים

אמצעי תשלום
סוג כרטיס:

		

שם בעל הכרטיס:
תשלום אחד

					
מס’ כרטיס

			

תוקף

ת.ז של בעל הכרטיס

קרדיט ( 3תשלומים ומעלה)  ........תשלומים

חתימה:

דמי ביטול :עד ה ₪ 60 - 29.1.19 – 3.1.19 // ₪ 40 - 3.1.19-משתתף שלא יודיע על ביטול מראש
או יודיע לאחר ה ,29.1.19-לא יזכה להחזר כספי או זיכוי.

להרשמה אונליין באישור מיידי
זכאים להנחות ונרשמים ליומיים – לא ניתן להירשם דרך האתר!
יש למלא את הטפסים ולשלוח צילום בווטסאפ לטל 054-6858919 .ולוודא קבלת אישור.
הכנס יתקיים בבית דני ,סמטת כביר  ,4תל אביב

לפרטים נוספים 03-5221242 :שלוחה 1

