OIC ISRAEL National Hair Dressers, Make up Artists
And Beauticians Associations Israel
Producer of ISRAEL CUP

OIC ISRAEL MEMBERSHIP APPLICATION
טופס רישום לאיגוד  OICישראל
נא לשלוח את הטופס המלא לכתובת הבאה:
 OICישראל ,רחוב יגאל אלון  ,159תל אביב6744367 .
או בפקס   03.6092111או בדוא"ל israoic@gmail.com

נא למלא את כל הפרטים
שם  ...............................................................................................שם משפחה ...................................................
עיר ......................................................................................................................................................................
שם בית העסק ....................................................................................................................................................
תחום עיסוק  :עיצוב שיער | איפור | בנייה וסידור ציפורניים | בית ספר | אחר ....................................................... :
כתובת מלאה ,מגורים או בית העסק .....................................................................................................................
טל נייד  .........................................טל ............................................................email ..........................................
שדה חובה  -שם מלא בלועזית לתעודה.......................................................................................................... -
.......................................................................................................................................................... -Facebook
כתובת אתר האינטרנט .....................................................................................................................................
ביסוד החזון של איגוד  OICישראל ,עומדת השאיפה להעניק למעצבי השיער ,אמני איפור וציפורניים בישראל את הזדמנות לממש את
הפוטנציאל האמנותי והמסחרי הטמון בהם .קידום וייצוג אמנותי של מקצועות היופי בישראל לרמה וסטנדרטים גבוהים ובינלאומיים.
לשם כך אנו עושים יותר מלהכשיר את דור העתיד בעיצוב השיער ,אמנות האיפור ובניית ציפורניים!
העשייה שלנו באיגוד  OICמעודדת הרחבה של המודעות ,היצירתיות והדמיון במקצועות היופי באופן מתמיד .הדבר יוצא לידי ביטוי
באירועי העשרה ,כנסים ,השתתפות נבחרת ישראל באליפויות בינלאומיות ,ייזום והפקת אליפויות בינלאומיות בישראל ,כיתות אמן ועוד
אירועים רבים ומבורכים המופקים ע"י האיגוד בישראל בשיתוף עמיתינו מרחבי העולם.
צירפנו את מדינת ישראל לרשימה ארוכה ומכובדת של המדינות החברות בארגון הבינלאומי OMC HAIR WORLD
) (Organisation Mondiale de Coiffure, Parisמעל  2מליון בעלי מספרות ומעצבי שיער ,אמני איפור וציפורניים מכל רחבי העולם חברים
בארגון וחברות בו למעלה מ 65 -מדינות.
אנו מאמינים כי עיצוב שיער ,איפור ומקצועות טיפוח הציפורניים אינם רק מקצוע ,אלא גם דרך חיים המושתתת על מערכת עקרונות
פילוסופיים .המטרה אותה העמדנו והמשימה עליה אנו אמונים היא קידום אמנותי של מעצבי שיער ,אמני איפור וציפורניים בכל הרמות
ולהבאתם להכרה והוקרה ארצית ובינלאומית גבוהה ככל האפשר.
כחלק מהמשפחה המקצועית הגלובאלית הנקראת  OMCוכחלק מייצוג ישראלי בזירה העולמית ,מדי שנה איגוד  OICישראל מצרף אל
שורותיה של נבחרת ישראל ,טאלנטים חדשים המייצגים את הארץ באליפויות העולם ואירופה ,נבחרת מעצבי שיער ,אמני איפור ואמני
טיפוח בניית ציפורניים ,נבחרת שמוכיחה לעולם כולו שלישראל יש תרבות אופנה ואמנות מהמפותחות בעולם ובזכותה מתנוסס שוב
ושוב דגל המדינה בבמות יוקרתיות לאופנה הבינלאומית.
מטרותיו איגוד  OICישראל  -איגוד מעצבי השיער ,אמני איפור וציפורניים הישראלי – נציגי  OMCבישראל:
• נבחרת ישראל המייצגת את מדינת ישראל באליפויות עולם אירופה והאליפויות הבינלאומיות הפתוחות בשלושת המקצועות:
עיצוב שיער ,איפור אמנותי ,טיפוח ועיצוב הציפורניים.
• מיצוב אמנותי של מקצועות עיצוב השיער ,האיפור והציפורניים לסטנדרטים ולחידושי הטרנדים הבינלאומיים.
• העשרת ידע אמנותי בשלושת תחומי הטיפוח היוצאים לידי ביטוי ע"י כנסים ,אירועים ,השתלמויות ,אליפויות אזוריות ופנים ארציות.
• קידום מקצועי ואמנותי של חברי האיגוד ופלטפורמה פרסומית לבית העסק של כל חבר איגוד ועוד.
חברים יקרים בשם איגוד  OICישראל ,אני מאחל לכם שנה מוצלחת ומשגשת!
בכבוד רב ,
רומן רובין ,
יו"ר איגוד  OICבישראל
נשיא איגוד  OMCבישראל
איגוד מעצבי שיער ,אמני איפור וציפורניים בישראל
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תנאי הצטרפות וחבילות הצטרפות:
הצטרפות לאיגוד מותנית לבעלי מקצוע בתחומי תעשיית היופי והטיפוח הבאים:
 .1אמנות עיצוב שיער )מעצבי שיער ,ספרי גברים ונשים(
 .2איפור אמנותי
 .3טיפוח ,עיצוב ובניית ציפורניים )מניקוריסטיות ,בונות ציפורניים ,פדיקוריסטיות(
 .4מנהלים ובעלי עסקים :מנהלים ובעלי מספרות | מנהלים ובעלי בתי ספר לעיצוב שיער | מנהלים ובעלי בתי הספר לאמנות האיפור |
מנהלים ובעלי בתי הספר לטכנאות הציפורניים | מנהלים ובעלי חברות הקוסמטיקה לשיער ,לאיפור ולציפורניים.
על מנת להצטרף לאיגוד יש להגיש את הפרטים הבאים:
.1
.2

השכלה מקצועית מתאימה -עם הצגת תעודות ניסיון מוכח בתחום הרלוונטי  -שנתיים לכל הפחות.
דמי חברות ע"פ מסלול לשנה אחת ,המחיר כולל מע"מ.



יש לסמן את המסלול הרצוי :

 בית עסק – ₪ 1200








בית עסק עד  4אנשים.
תעודת חברות בית העסק באיגוד. OIC ISRAEL
 4כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית
 2כרטיסי  VIPכניסה להרצאות
 2השתלמויות באקדמיית  OICישראל.
מינוף אינטרנטי באתר האיגוד.
השתתפות אחד מנציגי בית העסק באחת מתחרויות
 OICבישראל



בית ספר –אקדמיה ₪ 3600









בתי ספר עד  10אנשים.
תעודת חברות ביה"ס באיגוד . OIC ISRAEL
 10כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית.
 2כרטיסי  VIPלכניסה להרצאות ולפורומים.
 2השתלמויות באקדמיית  OICבישראל.
מינוף אינטרנטי באתר האיגוד.
השתתפות שניים מנציגי ביה"ס באחת מתחרויות
 OICבישראל.

אישור הצטרפות לאיגוד
כללים ותקנון החלים על חבר איגוד  OICבישראל
א  .הצטרפות לאיגוד היא למשך שנה קלנדרית אחת.
ב .אין החברות באיגוד מתחדשת באופן אוטומטי בתום תקופת החברות.
ג  .ניתן לחדש החברות באיגוד בתום תקופת החברות הנוכחית ע"פ התקנון בלבד.
ד .הצטרפות לאיגוד ע"פ בחירת מסלול :פרטית -עסקית -בית ספרית.
ה .דמי החברות באיגוד ע"פ בחירת מסלול.
ו .הטבות למצטרפים יתקיימו ע"פ לו"ז האיגוד בלבד.
ז .האיגוד יכריז על ימים ותאריכי אירועים מעת לעת באמצעות כלי מדיה השונים ,בהם עדכון אישי לכל חבר איגוד באמצעות שליחת
מסרונים ודוא"ל ,השתתפות באירועים וסמינרים באישור השתתפות מקדים  .אם חבר האיגוד התלבט והחליט להשתתף
באירוע יוכל לעשות כך ע"ב מקום פנוי.
ח .חבר איגוד אשר ברצונו להשתתף בתחרויות יממש את זכותו בהתאם לתקנון ובהתאם לכללים המקצועיים הנאכפים במסגרת
התחרויות ,את טופס החוקים יש להוריד באתר האיגוד.
ט .באם חלה התנהגות לא הולמת ,האיגוד רשאי לפסול החברות באיגוד.
י  .עם מילוי הפרטים בטופס רישום זה ,חבר האיגוד מאשר לאיגוד ישראל או מי מטעמו לפנות אליו מעת לעת במייל או באמצעות
מסרונים ) (SMSעל מנת לעדכן אותו בחדשות ,הטבות ,אירועים ועוד .האיגוד ישמור על פרטיותו ,מינון סביר של מסרונים ודוא"ל.
יא.חבר האיגוד מאשר כי איגוד ) OICהמיוצג ע"י מוטיה רובין בע"מ( רשאים להשתמש בצילומים )פוטו \ וידאו( בהם מופיע חבר האיגוד
או העבודות הקשורות באופן ישיר או עקיף אליו לצורך פרסום ויחסי ציבור ושימוש בכל אמצעי מדיה ,וידאו  DVD CDוכיוצ"ב.
יב .איגוד  OICישראל רשאי לשנות את מערכת השעות של האירועים או הסמינרים וההרצאות המתקיימות מטעמו
יג .האיגוד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית וחד צדדית לדחות את מועד האירוע ו/או לקיים את האירוע במקום אחר וזאת
משיקולים מקצועיים ואחרים של האיגוד ,מבלי שתהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.
תאריך .................................חתימת חבר האיגוד.......................................................................................
בהצלחה!
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OIC ISRAEL BANK INFORMATION
Country Name must be mentioned on bank voucher

סי ישראל.אי.פרטי חשבון הבנק או

Motie Rubin LTD Israel - OIC ISRAEL15, Malkey Israel st, 64389 Tel-Aviv / Israel
Fax: +972/3.6092111
email: israoic@gmail.com
Bank
Mizrahi-Tefahot LTD
71, Iben Gvirol st'
Tel Aviv / Israel
Phone: 972/3.72.55.412
International Identification
IBAN : IL340204210000000608989
BIC-ADRESSE SWIFT : MIZBILIT
Code Bancaire / Bank Code:
Code Guichet / Counter Code:
Numéro de compte/Account Number:

20
421
608989
פרטי כרטיס האשראי
 ISRACARD

 MASTERCARD  AMEX

 VISA

................................................................................................... מספר כרטיס האשראי
........................................................................................ ( ספרות4 -3) מספר הביטחון
.................................................................................................................תאריך תפוגה
...................................................................... שם מלא כפי שמצוין על כרטיס האשראי
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