
אישור הזמנה
הרצאה / פעילות רטורנו

פרטי ההזמנה / למילוי נציג רטורנו

סיכום ההזמנה

פרטי תשלום

פרטי המפגש

למילוי ע"י הנציג

תוספות / נא לסמן כמות

הנחיות הגעה

עבור

תאריך

 תאריך תשלום  אופן תשלום  מס תשלומים 

איש קשר לתשלום   דמי ביטול 

שם המזמין  תפקיד 
 * במידה ויום העיון יבוטל / ידחה בהתראה של פחות משבעה ימי עבודה, נאלץ לגבות דמי ביטול בסך 25% מעלות הפעילות.

 * התשלום יבוצע עד לשוטף +30 ויוחיב בריבית פראיים

חתימה וחותמת 

במפגש נבחן יחד את התפיסות על הגורמים להתנהגויות קצה 
והתמכרויות, נכיר את הכלים המובילים בתהליכי שינוי איתם אנו 
עובדים. נמחיש את הקשיים של המטופלים ברטורנו בדרך של 

חוויה בלתי אמצעית ואת המענים המתאימים עבורם.

יש לרשום ב- waze רטורנו.
לחנות בחניון שממוקם ליד השער הראשון עליו מופיע השלט 

'רטורנו ימי עיון'.
מייד אחרי השער בצד שמאל.

לידי

תאריך המפגש

 בוקר     בשעה       צהריים    בשעה        ערב    בשעה 

 סדנא - כמות      OTD - כמות       שידרוג כיבוד - כמות      אוכל - כמות 

מקסימום 30 משתתפים בקבוצה

 סך משתתפים  X ₪70 למשתתף = סה"כ  

 מחיר מינימום ₪2,800

₪ | הערות  תוספות 
₪ סה"כ לתשלום  

 לפרטים תיאום והזמנת סדנאות
workshops@retorno.org | 073-2221133 | 052-2169054 תמי

אופי קבוצהמס' משתתפים

מיקום מפגש


	Text Field 1: 
	Text Field 5: 
	Text Field 10: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 11: 
	Text Field 7: 
	Text Field 12: 
	Text Field 6: 
	Text Field 27: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 21: 
	Check Box 7: Off
	Text Field 20: 
	Check Box 6: Off
	Text Field 19: 
	Check Box 5: Off
	Text Field 25: 
	Check Box 11: Off
	Text Field 24: 
	Check Box 10: Off
	Text Field 23: 
	Check Box 9: Off
	Text Field 22: 
	Check Box 8: Off
	Text Field 16: 
	Text Field 15: 
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Text Field 14: 
	Text Field 13: 
	Text Field 26: 
	Text Field 4: 
	Text Field 18: 
	Text Field 17: 


