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 קבוצת רוח הפקות רחובות-  5201 יוני  וליןלמטייל בפהרשמה  טופס
 

                                                      :אישיים פרטים

אוכל   ()בעבריתמשפחה  שם

בטיסות:רגיל/צמחוני/ 

 כשר/אחר

 

מועדוני תעופה:חברת   פרטי )בעברית( שם

 תעופה

 

 

 -משפחה )בלועזית שם

 בדרכון יע כפי שמופ

  מ"ס נוסע מתמיד 

 -פרטי )בלועזית שם

 (כפי שמופיע בדרכון

ארוחות במהלך  

 הטיול:רגיל/צמחוני

 

 

  סוג כרטיס:  :לידה תאריך

 מספר:  מין

ספרות אחרונות בגב  3  ת.ז 

 הכרטיס

 

  תוקף  מספר דרכון

  שם בעל הכרטיס  תוקף דרכון

  ת"ז של בעל הכרטיס  כתובת מגורים

  הערות  לפון נייד ט

  טלפון בבית 

  כתובת מייל 

 

 חתימת בעל הכרטיס___________________________              
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 תנאי הרשמה וביטול
 

 153.010.עד תאריך € 250מקדמה על סך 
 51.5.10תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי עד תאריך  2ב  -יתרת תשלום

 .,בכרטיס אשראי כבקשתו 2%ים נוספים יוכל לשלם בריבית של במידה והלקוח מעוניין בתשלומ
 

   תנאי ביטול
 למטייל  45€ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול יחויב בדמי   ביטול בסך  60משתתף  שיבטל את השתתפותו עד 

 לאומיות ובטיסות פנים.()במידה ויש טיפול באשרות יחויב במחיר האשרות )אם הונפקו( ובעלות ביטול   ההזמנות בטיסות בינ
 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול   20עד  59-משתתף  שיבטל את השתתפותו החל מ

 למטייל וכן במחיר אשרות הכניסה )אם הונפקו( ובעלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ופנים. 400€יחויב בדמי ביטול בסך 
למטייל וכן במחיר  600€דה לפני מועד היציאה לטיול  יחויב בדמי ביטול בסך ימי עבו 7עד  19-נוסע שיבטל את השתתפותו החל מ

 אשרות הכניסה )אם הונפקו( ובעלות  ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים.
, כולל מחיר ישלם את מלוא מחיר הטיול ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול  ואילך 7-מטייל שיבטל את השתתפותו בתוך פחות מ

 אשרות הכניסה )אם הונפקו( ועלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים.
יום מתאריך  30תוך בערכי יורו  על פי יום התשלום, ב ,יוחזרו כל הכספים שהמטייל זכאי להשבתםהטיול, במקרה של ביטול 

  הביטול. ה עלהודעה
 זרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי, כפי ששולמו על  ידי הלקוח.סכומים ששולמו  באמצעות כרטיסי אשראי יוח

 , בשעות העבודה )אפשר בפקס(.: הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתבעל ידי המשתתף הבהרה לגבי מועד הביטול
 להוציא חג או ערב חג. -ימי עבודה הם הימים א' עד ה'  :הבהרה לגבי "ימי עבודה"

לטיול או תשלום המקדמה )ראה להלן "תנאי התשלום"( או עצם  משתתףהרשמתו של ה: פותתנאי הרשמה והשתת
לכל התנאים  הנוסעהשתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של 

 ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה המפורטים בהמשך עמוד זה
 

 את פרטי המסלול והבנתי את תנאי הביטול. קראתין מאשר כי כ כמו
 חתימת הנוסע_____________________         תאריך________________________

 
 "רוח הפקות"-לידי חנה הייזלר 077-4380393נא להחזיר חתום לפקס 

 08-9473253טלפון:
 050-4323838נייד:

 

 עמודים נקיים מחותמות. 2פחות ויש בו לפחות יש לוודא שהדרכון בתוקף לחצי שנה ל 

מהווים את  התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה והעדכונים שימסרו בכתב עד מועד היציאה
 .הסכם ההתקשרות שבין החברה למטייל

 
 


