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 בס"ד

  2021טופס הרשמה לקורפו 

שם משפחה  שם פרטי העובד/ת
 העובד/ת

 דואר אלקטרוני טלפון נייד סניף/ יחידה ת\ת.ז של העובד

      

 

ת /שם משפחה בן ת הזוג/שם פרטי בן
 דואר אלקטרוני טלפון נייד ת הזוג/ת.ז של בן הזוג

     

 
 ופיע בדרכון, יש לוודא תוקף דרכון לחצי שנה מיום היציאה! פרטי הנוסעים: יש למלא את כל הפרטים הנ"ל כפי שמ

 )יש לצרף צילום דרכון בתוקף לטופס הרישום(.
 

שם משפחה  
 ת בלועזית /העובד

שם פרטי 
 ת בלועזית/העובד

שם בן/ת הזוג  תאריך לידה תוקף הדרכון מספר דרכון 
 לחדר

      

 
שם משפחה 

ת הזוג /בן
 בלועזית

ת /שם פרטי בן
 בלועזית הזוג

שם בן/ת הזוג  תאריך לידה תוקף הדרכון מספר דרכון
 לחדר

      

 
 נא לסמן את המועד המבוקש:

 
 

 מחזורים רגילים:  
 
 25-29.07.21       08-12.08.21      22-26.08.21   
 

  יורו בלבד 540 - מחיר מסובסד לחברי הארגון 
 
  יורו 295  –תוספת לנוסע/ת בחדר יחיד 

 
 יורו 1040-  –חיר לבן/ת זוג , אורח/ת מ 

 
 מחזורים לשומרי מסורת:

 
  05.08.21-01        19.08.21-51 
 

  יורו בלבד 805-מחיר מסובסד לחברי הארגון 
 
  יורו 295  –תוספת לנוסע/ת בחדר יחיד 

 
  יורו  1080–  מחיר לבן/ת זוג , אורח/ת 
 

 
 לתשומת ליבך!

 
 לחבר/ת פעיל/ה בארגון העובדים במועד הנופש, בותק של שנה, המשלם מיסי ועד.* זכאות לסבסוד הינה 

 בארץ או בחו"ל )לא כולל יום האישה/גבר(. 2021* חבר/ת ארגון זכאי לסבסוד נופש פעם אחת בשנת 
 . יש לשלוח את שוברי הנופש חתומים לספק.2019-2020-2021* ניתן להשתמש בשוברי הנופש לשנים 
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 טיס אשראי :פרטי כר

 שראכרט י  \כאל  \יזה ו \סוג כרטיס אשראי )נא לסמן בעיגול(: לאומי 

 מספר כרטיס אשראי:__________________________________ תוקף הכרטיס:___________________ 

 שם בעל הכרטיס:_____________________________________ ת.ז. של בעל הכרטיס:______________ 

  6/  5/  4/  3/  2/  1תשלומים ) הקיפי בעיגול ( :  אחרונות בגב הכרטיס: ______________________ מספר ספרות 3

  תשלומים שווים ללא ריבית לפי שער העברות המחאות ביום התשלום/ בהעברה בנקאית.  6ניתן לשלם  עד 

  לאחר תאריך זה ניתן יהיה לצרף אורחים.  הינו לחברי הארגון ובן בת הזוג בלבד  01.07.2021הרישום עד לתאריך , 
 10.07.2021 -ההרשמה תסתיים ב        

 ! מס' המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה 
 .הרישום אינו מהווה אישור סופי להרשמה 

  במידה ושוברי הנופש לא יגיעו עד מועד , 2021/  2020/  2019ניתן להשתמש בשוברי הנופש שברשותכם לשנים
 יב כרטיס האשראי. החופשה, יחו

  .)הסבסוד ניתן לחברי הארגון בלבד ואינו ניתן להעברה בשום אופן )גם לא בין העובדים 

 

 
 דמי ביטול לנוסע בודד

לפני תאריך היציאה יחויב  ימי עסקים 22-15מ  מעלות הטיול, 30%לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימי עסקים 29-22מ 
ני תאריך היציאה ועד לפ ימי עסקים 7מ   75%לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימים 8-14 ממעלות הטיול,  50%סכום של 

 מעלות הטיול.  100%למועד היציאה יחויב סכום של 

  חשוב לציין: מומלץ מייד בעת ההרשמה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל
כיסוי דמי הביטול לרבות ביטול עקב מחלת קורונה או החובה לשהות 

 בידוד בטרם הנסיעה וגם במהלך השהייה בחו"ל.ב

  במידה ומשרד הבריאות הישראלי יכריז על היעד כאדום ותהיה חובת בידוד
 יטול העסקה וקבלת החזר כספי מלא ב  –בחזרה לישראל 

 
  תאריך ________                                         חתימת הנוסע:___________________________

 טופס ההרשמה + צילום הדרכון יש להעביר:  את 
 mtv.corfu@caminos.co.ilלמייל:   

ופס ההרשמה במייל ולהמתין לקבלת אישור במייל חוזר לשלוח את ט  - חשוב מאוד
 שעות. 48תוך 

 
 מינוס תיירות ותעופהק –לפרטי רישום ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד ההזמנות 

  09:00-17:00בין השעות  03-7156681 בטלפון : 
 

 עצם שליחת הטופס מהווה אישור של הלקוח לגביית הסכום והתנאים הנלווים .

 


