
 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 פרטים אישיים - צפון איטליה נסיכים ואמניםסמינר מטייל ל טופס הרשמה

 8.8.2018, 1 נספח לתוכנית מס'

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 _______________ אחר:/  גילר / צמחוני :בטיסות וכלא

 כרוכה בתשלום  )חלון/אמצע/מעבר( *הושבה במח' תיירים

 לא מעוניין מעוניין   לנוסע הלוך וחזור         50€של 

 תשלום ב ךכרו)סמוך ליציאת חירום( מושב מועדף **

 א מעונייןל   מעוניין       הלוך וחזורלנוסע  €190של 

 _______________________ :על-אלב נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 _______________________________בתוקף עד: 

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 ______________ אחר:/  רגילבטיסות: צמחוני / וכל א

 ום כרוכה בתשל )חלון/אמצע/מעבר( *הושבה במח' תיירים

 לא מעוניין מעוניין   לנוסע הלוך וחזור         50€של  

 תשלום ב ךכרו)סמוך ליציאת חירום( מושב מועדף **

 א מעונייןל   מעוניין       הלוך וחזורלנוסע  €190של  

 _____________________: __על-אלנוסע מתמיד ב

 

 

 _____________________________ מיקוד: ___כתובת: _________________________________ עיר: __

,          ____________________פקס: ________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _______________________אחר: __פייסבוק  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .המלון ובבתי, בטיסות טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהדא שהדרכון בתוקף יש לוו .2

חדרים מסוימים בבתי המלון, השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 ו על ידינו לבקשת המטיילים(.סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנ

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,על טופס ההרשמה מחייבהחתימה  .5

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה לאמנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180)בכל גיל ומצב רפואי, תקף לביטוח נסיעות  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 2עמוד 

 כספים - צפון איטליה נסיכים ואמנים מטייל לסמינר הרשמה טופסהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2,995€ לתשלום:הסכום 

 (31.8.18 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (1-14.9.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (____ )** €הנחת מטייל מתמיד:   

 ____       מספר תשלומים:      

 (495€)__+ ________€ :בחדרתוספת ליחיד 

 ________________ € הושבה במטוס:

  (€ אירו)__________  € : 1סה"כ מטייל 

 (ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה , דלק)לא כולל מיסי נמל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2,995€ לתשלום:הסכום 

 (31.8.18 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (1-14.9.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 ____            :מספר תשלומים

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 _________________ € הושבה במטוס:

 (€ אירו)__________  € :2סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק)לא כולל מיסי נמל

  (1+2)מטייל ___________  €  :סה"כ לחיוב

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

מתייחס לאדם בחדר  3,295€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,995€המחיר  *

 מטיילים.  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  3,595€מטיילים והמחיר  25-29זוגי בקבוצה של 

  תרבות תבל"למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי  ..161.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

נא לציין את הטיולים בהם לכל טיול נוסף מאז.  10€עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  25€הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלול בכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 008 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן .

 לפני היציאה.  יום 45עד עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבון 

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 םמיתשלו_______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול 

 טל"ח    . הראשון החיובביום )מכירה(  בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל םמתאי אינואך אינו קשה, הטיול 

בחתימתי על טופס זה אני מאשר/ת את פרטי  .או למלון אוטובוסימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא,  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולהעסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ומובטח עד ה אםרכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים -כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אי

 טוליללת אפשרות בהכו, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי יום לפני מועד היציאה.  30

אנו ממליצים על  פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.יש לוודא ש .רישום

אישית ובמחיר הטוב ביותר. יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  יואל זיוסוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שמנהלה 

מול חברות הביטוח  מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח הפוליס

   בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום.
 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2שם נוסע 
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