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 צ"אחה, 2008 ליולי 26, שבת:  מ  
 בבוקר, 2008 לאוגוסט 2, תשב:  עד

 לורטו מוסלבבורו
 סקוטלנד, אדינבורו ליד

 
ב אירופה " יהכנסהיועצים ההדדיים של הקהילה הסקוטית שמחים להזמינך להצטרף אליהם ל

2008) CCI Europe 2008 .(ב "סדנת יה, באופן מסורתי)אירופה ) ייעוץ הדדי בינלאומי
 .שונים בעולם להתכנס יחדיומהווה הזדמנות מצוינת ליועצים ממקומות 

אנו מעוניינים להציע הזדמנויות לחוות ולחגוג את השונות הקיימת בתרבויות ובגישות של 
 ".חגיגת השוני של הייעוץ ההדדי הבינלאומי": הייעוץ ההדדי מכאן נובע נושא הסדנא

 
יע כל אחד יכול להצ. כנהוג באופן רגיל, י המשתתפים"התוכנית תהיה פתוחה ותתגבש ע

אנו נפעל כדי לארגן קבוצות . בנושא כלשהו) peer group(או לבקש קבוצת עמיתים , סדנא
 ).בשלבי ההתחלה של המפגש(תמיכה ואף נעביר סדנא בנושא תכנון והנחיית סדנאות 

 
או כאלה שטרם , אנו מזמינים באופן חם ביותר יועצים שסיימו רק לאחרונה קורס יסודות

 .בתחילת השבוע,  נציע סדנא ממיוחדת עבורכםאנו. השתתפו באירוע כזה
 

והיא ממוקמת בתוך ,  אנשים מאכסימום100 -פנימיית לורטו מאפשרת אכסונם של עד כ
. סקוטלנד, בקרבת העיר אדינבורו)  דונמים340 -המשתרע על כ(גדול ) leafy(קמפוס 

י של  דקות נסיעה ברכב משדה התעופה הבינלאומ30 -האכסניה נמצאת במרחק של כ
כך , כנסרבים מהפסטיבלים המפורסמים של אדינבורו יתחילו ישר אחרי ה. אדינבורו

 .אם ירצו בכך, שמבקרים ממקומות אחרים יהיו במצב אידיאלי להמשיך אליהם לאחר מכן
 
 

 אנו מצפים ומקווים
 לראות אותך כאן

 
 מארגני הסדנא

 מרק המילטון ויאן פיטר הוגמה, מיסון'כריס ג
 

www.cci2008.cocoscotland.co.uk 

 מידע לגבי ההרשמה 
 

עם מספר מצומצם של חדרים כפולים ושל חדרים עם ,  בעיקר בחדרים לאדם אחד:מגורים
 .אינה אפשרית) קמפינג(מצטערים אך לינה באוהלים מחוץ למבנה .  מיטות4

 

, ציםללא בי" (צמחוני מחמיר"צמחוני ואף , בשרי:  במקום יוגשו סוגי מזון שונים:מזון
 )למשל,  או מוצרים ללא גלוטןמזון כשר(דרישות דיאטטיות מיוחדות ). 'מוצרי חלב וכד

 . אותנו מראש ובכתבוניתנות לטיפול אם תיידע
 

 - עד לן ולהפקיד את הפיקדום לירות סטרלינג למקדימים להירש300 - :מחירים
1.04.2008 . 
 . 1.04.2008 לירות סטרלינג אחרי 340 -              

מידע על (ייקבע בתיאום עם רכז ההזמנות בישראל ) ח או בדרך אחרת"בש(אופן התשלום 
 ).כך יופיע באתר האינטרנט של הכנס

 

נא לפנות לרכז , אם קיימת בעיה כספית.  קיימת אפשרות מצומצמת להענקת מלגות:מלגות
 ).מידע על כך יופיע באתר האינטרנט של הכנס(ההזמנות בישראל 

 

 : התנאי הרשמ
כדי לוודא שיש מספיק לאנשים מכל העולם אנו .  מקומות לינה באכסניה102ישנם  .1

בכל מדינה ייכללו אנשים לפי סדר . נפעל בתחילה בשיטת מתן מכסה לכל מדינה
 .הרשמתם

או שווה ערך כאמור ( לירות סטרלינג 175 בסך של שלא יוחזרתשלום פיקדון  .2
 . ישריין לך מקום בכנס או ברשימת ההמתנה1.04.2008 -ני הלפ) לעיל

מפני שעלינו , 1.07.2008שלמו את יתרת התשלום באופן שיגיע אלינו עד , אנא .3
 . קיום האירועלפנילשלם לאכסניה 

 .של הכסף ששולם) למעט הפיקדון( ביוני יאפשר קבלת החזר 16ביטול לפני  .4
יתאפשרו רק בנסיבות יוצאות מן ) לא הפיקדוןל(החזרות ,  ליולי1 ליוני לבין 16בין  .5

 . ליולי לא תתאפשר החזרת כספים1אחרי . הכלל
 

 cci:  ניתן לשלם בלירות סטרלינג באמצעות המחאה בנקאית לפקודת:שיטת התשלום
1999/2008 

מידע על ( רכז ההזמנות בישראל או באמצעות. 801105 :קוד מיון, 00748941: חשבון' מס
 ).  האינטרנט של הסדנאכך יופיע באתר

 

 : וטפסי הרשמה ניתן לקבל מרכז ההרשמה הארצי או בטלפוניםמידע נוסף
Mark Hamilton (0__) +44 (0)131 332 2764  
Cris Jamieson (0__) +44 (0)131 332 4548  
JanPieter Hoogma (0__) +44 (0)1315516146 - J.P.Hoogma@co-cornucopia.org.uk 

 

 ,Mark Hamilton, 29/6 Ferry Road Avenue, Edinburgh  אל :רשמההחזרת טפסי ה
EH4 4AY  מידע על כך יופיע באתר האינטרנט של הסדנא(או אל רכז ההזמנות בישראל.( 

 

 ww.cci2008.cocoscotland.co.uk :אתר האינטרנט של הסדנא



 



 טופס הרשמה
 

 ______________:תאריך ___________________: שם איש הקשר
 _______________בית  ' מס '     ____________________רח: כתובת
 ישראל_________              :    מיקוד ____________________:               עיר

________________________:  מייל-א ____________________:            טלפון
  

  :שמות הנרשמים
  אם מבוקשת מלגהי כאן/סמן                  

 
 

  
  

  

  

 כ כללי"סה                                             

 תשלום
 פיקדון 

יתרה *תרומה 
 לתשלום

כ "סה
לתשלום 

 לאדם
    

    

    

    

**          **       
 
 . להגיע ולהשתתף בסדנא,תרומתך תעזור לאנשים שמצבם קשה יותר או ממדינות עניות יותר   *

ופירוש הדבר שיש להקדים כאן את , 1.7.08היתרה נדרשת עד . 1.4.08- עד ללמארגניםתשלום הפיקדון נדרש להגיע ** 
 .התשלום

 .איתו/לפי תיאום איתה,  או לפקודת רכז ההזמנות בישראלcci 1999/2008כל התשלומים יהיו לפקודת  
 

 ) שםציין (העדפות מזון אפשרויות לינה
  בשרי מעדיפה חדר לבודד 

  צמחוני מעדיפה חדר זוגי 

  "טבעוני" ) אנשים4(איני מתנגד לחדר משותף  

דרישות מיוחדות  אני גבוה וזקוק למיטה ארוכה 
 )כשר(

 

   )CCI(ב  "פעם ראשונה בכנס יה 

 
 

 אפשרויות הגעה ותחבורה
לום כרוך בתש(ים תחבורה לפני ואחרי הכנס /מבקש 

 )קטן נוסף
 ס ד נ א ו ת 

 מתת להשתתף בסדנא מסוי/מעוניין   ___________________:ה להעברה מ/זקוק 
_________________) ציין שם(

 מתת להעביר סדנא מסוי/מעוניין   _________________:ה להציע טרמפ מ/מוכן 
_________________) ציין שם(

 
 

  ברשימת הקשראיני מעוניין להופיע
 



 


