טופס הרשמה – שייט נהרות על הדנובה הקסומה
מחזור ראשון 13-20.5.19

 /מחזור שני ( 20-27.5.19הקף את המועד הרצוי)

(נשתדל לשבץ אתכם במועד המבוקש אך למרכז הקהילתי נשמרת הזכות להעביר נוסעים בין המחזורים)

 שימו לב!
יש לצרף צילום דרכון בתוקף עד נובמבר  2019או צילום הארכת דרכון ושינוי שם במידה ויש
 +אישור רפואי מעודכן לחודש דצמבר 2018
נוסע/ת מס' 2

נוסע/ת מס' 1
פרטים אישיים:

פרטים אישיים:

שם מלא (בעברית)_________________________:

שם מלא (בעברית)_________________________:

שם פרטי בלועזית (זהה לדרכון)_________________:

שם פרטי בלועזית (זהה לדרכון)_________________:

שם משפחה בלועזית (זהה לדרכון)________________:

שם משפחה בלועזית (זהה לדרכון)________________:

תאריך לידה _________________ :מין :ז  /נ

תאריך לידה _________________ :מין :ז  /נ

ת.ז___________________:

ת.ז___________________:

כתובת מגורים_________________________ :

כתובת מגורים_________________________ :

עיר _______________:מיקוד_____________:

עיר _______________:מיקוד_____________:

דואר אלקטרוני_________________________:

דואר אלקטרוני_________________________:

טלפון נייד________________________:

טלפון נייד________________________:

טלפון בית________________________:

טלפון בית________________________ :

פרטי דרכון :ישראלי? כן/לא תוקף_____________:

פרטי דרכון :ישראלי? כן/לא תוקף_____________:

מס' דרכון_____________:

מס' דרכון_____________:

נוסע מתמיד באל-על ______________________

נוסע מתמיד באל-על ______________________

בקשות מיוחדות:

בקשות מיוחדות:

אוכל בטיסות :צמחוני/כשר/רגיל/אחר______
בספינה :ללא סוכר/ללא גלוטן/ללא לקטוז/אלרגיות _____
סוג חדר :יחיד(בתוספת תשלום)  /זוגי  /שותפים
מיטות :זוגית  /נפרדות
טלפון חרום בארץ ואיש קשר________________:

אוכל בטיסות :צמחוני/כשר/רגיל/אחר______
בספינה :ללא סוכר/ללא גלוטן/ללא לקטוז/אלרגיות _____
סוג חדר :יחיד(בתוספת תשלום)  /זוגי  /שותפים
מיטות :זוגית  /נפרדות
טלפון חרום בארץ ואיש קשר________________:

מדיניות ביטול:





עד  75יום לפני היציאה – עלות מקדמה בלבד
 40-75יום –  50%מעלות העסקה
 15-40יום –  70%מעלות העסקה
 15ימים ומטה –  100%מעלות העסקה
למרכז הקהילתי נשמרת הזכות שלא לאשר יציאת ותיקים לטיול עקב מצב בריאותי/גופני
*נמליץ להנפיק פוליסת ביטוח אישית החל מ 99-יום לפני מועד הנסיעה*

* קראתי את תכנית הטיול וההערות הנלוות לטיול ואני מקבל/ת אותם.
* ההרשמה והיציאה לטיול מותנית במצב בריאותי כשיר לתכנית הטיול ובאחריות המשתתף.
* הנני מצהיר/ה שלא תהיה לי כל תביעה שהיא כלפי המרכז הקהילתי האזורי באשר להתאמת דרגת הקושי של הטיול למצב הרפואי.

תנאי ואופן התשלום:



מקדמה ע"ס  200יורו לאישור ההזמנה במעמד ההרשמה .המקדמה תקוזז מהתשלום ולא תוחזר למבטלים את הטיול.
 75יום לפני היציאה – גמר חשבון.

התשלום יעשה באחת מהאופציות הבאות:
 .1מזומן.
 .2כרטיס אשראי (התשלום החל מחודש פברואר  2019ב 4 -תשלומים שווים ללא

ריבית):

פרטי כרטיס האשראי :ויזה  /ישראכרט:
מספר________-________-_________-________:

תוקף._______-______ :

ת.ז _________________ :שם בעל הכרטיס 3 _______________ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס. _____:
 .3העברה בנקאית באירו (למעבירים ב ש"ח יש להעביר לפי שער העברות והמחאות):
בנק הפועלים 12

סניף 640

מספר חשבון 166026

על שם גורדון טורס

שם נוסע  _________ 1חתימת נוסע  _______________1תאריך._______________:
שם נוסע  _________ :2חתימת נוסע  _______________:2תאריך._______________:

לפרטים והרשמה :יונה/רלי .09-8973321 ,09-8981634
relig@hefer.org.il

yonat@hefer.org.il

