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     ארגון גמלאי בנק מזרחי טפחות-לטיולטופס הרשמה                                 ב"ה 

                   03-07.05.2020 לשומרי מסורת : פורטוגל
 רוני   לידי

 בדרכון, באותיות דפוס(שמות הנוסעים )באנגלית כפי שמופיע 
 
 חבר ארגון: כן/לא שם פרטי _________________  . שם משפחה_________________________1
 

 מספר דרכון: _________________  תוקף: __________               מין: זכר/נקבה
 

 תאריך לידה: ____________ 
 

 __________________________________________ _____________________   אי מייל

                                                 
 טלפון בבית_________________________ טלפון נייד_______________________ 

 
 חבר ארגון: כן/לא שם פרטי _________________ . שם משפחה ________________________2
 

 מספר דרכון: __________________   תוקף: __________             זכר/נקבהמין: 
 תאריך לידה: ____________ 

 
 חובה  לצרף צילום דרכון/דרכונים

 כתובת פרטית: ____________________________________________________________
 

 טלפון בבית: ________________________ טלפון נייד: _____________________ 
 

 $תוספת לאדם בחדר ליחיד........ $מחיר לאדם בחדר זוגי............
 

  $סה"כ לכל הנוסעים:..................
 

 םהערה כללית: תתכן התייקרות במחיר הטיול, גם לאחר התשלום, עקב התייקרות הדלק למטוסי

 
 התחייבות לתשלום:

 .  בכרטיס אשראי1
כל תשלום, בכרטיס  פירעוןדולר, לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום  יצימודורצופים  שוויםתשלומים  4תנאי תשלום: עד 

 .אשראי )ויזה או ישראכרט בלבד(. תשלום ראשון עם ההרשמה
 _ _______זהות______________מס' ת. ____ שם בעל הכרטיס_______________

 תשלומים, כמצוין לעיל(_______או מס'  תשלומים במסלול קרדיט _____ 4מס' תשלומים )עד 
 

 כרטיס אשראי: ויזה/ישראכרט. מס' כרטיס האשראי לחיוב______________________________
 

 __________תוקף כרטיס האשראי____________ חתימת בעל הכרטיס___________________
 : .  במזומן )לפי שער העברות/המחאות גבוה ביום התשלום( 2
 

 :לתשומת לבך
  ביטול: תנאי 
 )מתייחסים לביטול בודדים מהקבוצה, ובתנאי שמינימום משתתפים נשמר( 
  350$  –יום לפני היציאה  75יום ועד  90בין 
  700$  -ימי עסקים לפני הטיסה  30-74בין  
  1000$  -ימי עסקים לפני הטיסה  14-29בין 
  100 %דמי ביטול מלאים  –ימי עסקים לפני הטיסה   14פחות מ 
 
  אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח המכסה גם החזר בגין ביטול הטיול. כמו כן מומלץ להוציא פוליסת

 ביטוח התקפה החל מיום לפני מועד יציאת הטיול ועד ליום אחרי מועד חזרתו. 
 אני הח"מ מאשר בזאת כי הפרטים אותם מסרתי לעיל הינם נכונים וכי מקובלים עלי תנאי החברה המפורטים מעלה

 וכי אחויב בהתאם למחיר הטיול שאותו בחרתי, לרבות תנאי ההשתתפות ודמי הביטול.         
   
 חתימה:________________________   שם:__________________________ 
 

 __________________תאריך:
 חובה  לצרף צילום דרכון/דרכונים

 03 – 6201443 –נא להחזיר הטופס למס' פקס 

 03-5260917 רוני : טלפון ישיר 
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