תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"
טופס הרשמה
לכבוד,
המועצה לישראל יפה,
שד' רוקח ,80
גני יהושע ,פארק הירקון
ת.ד53250 .
ת"א 6153201
 .1הננו מבקשים להצטרף לתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" .
ניתן להרשם לתחרות באמצעות אחת מן האפשרויות הבאות:
א .דרך אתר האינטרנט ( www.israel-yafa.org.ilלנרשמים דרך האתר תינתן הנחה של  10%מדמי ההשתתפות).
ב .מילוי טופס ההרשמה (המצ”ב) בכתב יד ברור ,על כל פרטיו ושליחתו אל מטה התחרות לפי הכתובת הרשומה מעלה.
ג .העברת הטופס בדוא"ל kobyy@israel-yafa.org.il :ד .העברת טופס ההרשמה בפקס03-6422839 :
(*שדות חובה)
 .2טופס ההרשמה מהווה אישור ידיעת התקנון.
* .3שם הישוב (כפי שיופיע בתעודת כוכבי יופי)___________________________________________________:
סיווג :עיר/מועצה מקומית/מועצה אזורית/ישוב במועצה אזורית (סמן את הסיווג המתאים)
למילוי ע”י יישוב במועצה האזורית :שייך למועצה אזורית________________ :
* .4מס' תושבים בישוב .5* ___________________:שם ראש הרשות/יו"ר הועד המקומי_________________________:
*.6כתובת מלאה למשלוח דואר ___________________________________________:מיקוד________________:
טלפון מרכזיה _____________________:טל' לשכת ראש הרשות  /יו"ר ועד מקומי_________________________:
פקס______________________________:
 .7איש הקשר ביישוב לנושא התחרות:
*שם* _____________________________________:תפקיד__________________________:
טלפון _______________________:טלפון נייד_____________________________:
פקס ___________________:דוא"ל___________________________________________ :
*באם הינך מעוניין לקבל חומר/עדכון בנושא התחרות בדוא"ל נא לסמן
 .8דמי השתתפות בתחרות בסך________ ,₪בהמחאה שתשלח לכתובת הנ"ל .ניתן להעביר את טופס ההרשמה (דו צדדי) גם
בפקס /דוא”ל ואת ההמחאה בדואר.
* .9מס׳ מזהה (ח.פ ,.עוסק מורשה וכיוצ״ב)_______________________________________ :
דמי השתתפות:
.₪ 2,980
עיר
.₪ 1,680
מועצה מקומית:
.₪ 850
מועצה אזורית:
ישוב במועצה אזורית.₪ 850 :
אי תשלום במועד ימנע את הערכת הישוב
______________
פרטי ממלא הטופס

______________
חתימה

_____________
תאריך

________________________
שם ראש הרשות/יו”ר הועד המקומי
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 .9פרסום כלשהוא (באמצעי התקשורת ,שילוט חוצות ,אינטרנט וכיוצ"ב) בהקשר של התחרות (במהלכה או בסיומה) ישא עליו את
לוגו המועצה לישראל יפה (ניתן לפנות עפ"י הכתובת בסעיף  1ולקבלו).
 .10הרשות תעמיד מתנדבים לתחרות להערכה בישובים אחרים (בבית אחר)
שם

תפקיד

דוא"ל

טלפון/נייד/פקס

לוח זמנים לשנת התחרות ראה תקנון.

______________
פרטי ממלא הטופס

______________
חתימה

_____________
תאריך

________________________
שם ראש הרשות/יו”ר הועד המקומי

לשימוש מטה התחרות :סניף____________________
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