SELA DEVELOPER PRACTICE
December 2018

טופס הרשמה
נא למלא את כל הפרטים ולשלוח אל  info@sela.co.ilאו לפקס מס' 03-6176677
שם מלא

תפקיד

מס' נייד

דוא"ל

שם חברה

כתובת חברה

שם איש קשר בחברה

מס' נייד )איש קשר(

דוא"ל )איש קשר(

מס' המקומות מוגבל  -זה הזמן לשמור מקום
תנאים וספח התחייבות לתשלום
✦ המחירים אינם כוללים מע"מ.

✦ המחירים הינם למשתתף אחד.

✦ הרישום הינו אישי ,על פי השם הרשום בטופס ההרשמה.

✦ הודעה על ביטול אפשרית עד ה 26.11.18 -לפני קיום הכנס ,וזאת עם שליחת הודעה בכתב אל info@sela.co.il
ווידוא קבלת הודעה זו .ביטול לאחר ה 26.11.18 -יגרור ב.50% -

✦ ביטול השתתפות ו/או אי הודעה על ביטול השתתפות החל מ 10 -ימי עסקים לפני תחילת יום הכנס הראשון,
יגרור חיוב מלא.

✦ איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה.

✦ החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה ,וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

ספח התחייבות לתשלום
ח.פ) .מס' חברה(

אנו חברת

 + ₪מע"מ לחברת סלע מעבדות תוכנה בע"מ,

מתחייבים לשלם סך
עבור כנס  ,SDPתוך  30ימים מתאריך קיום האירוע.

שם

מס' טלפון

תפקיד

חתימה וחותמת

דואר אלקטרוני
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טופס הרשמה
עלות למשתתף
 ימים3

יומיים

יום אחד

₪ 2,100

₪ 1,600

₪ 900

₪ 3,000

₪ 2,400

₪ 1,300

24.11.18 -רישום מוקדם עד ה
24.11.18 -רישום רגיל מה

נא לסמן את המסלול או הסדנה שבחרת | בחירה אחת בלבד בכל יום
23-24.12.18
⬜ New Approach to Lead and Manage Agile Organizations

Workshops

26.12.18
⬜ DevOps and Teﬆing

27.12.18

Workshops

⬜ Maﬆering Docker

⬜ Neo4J Workshop 0 to 100

⬜ ASP.NET Core Web API and Angular

⬜ Python Advanced Overview and Numpy Plotting
⬜ Mastering Stream Processing with Apache Kafka
⬜ AI and Testing

⬜ Cloud and Serverless Track

⬜ Big Data and Open Source Track

⬜ Management Empowerment Track

Workshops

Breakout Sessions

30.12.18
⬜ Large scale Angular apps with the ngrx platform
⬜ Clean code and Refactoring skills
⬜ React Essentials

⬜ Backend & MicroServices Track
⬜ DevOps / SRE Track
⬜ Web and FED Track

Workshops

Breakout Sessions

31.12.18
⬜ Maﬆering Kubernetes
⬜ Elaﬆic Stack

⬜ Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals
⬜ Selenium in Depth

