
 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:      4425038: סבא, מיקוד, כפר 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

  י צרפת בניחוח  ם המלח נופש בי תרבות ו לסמינר טופס הרשמה

 אישיים פרטים  - 1 משתתף 

 _____ _____________________________: פרטישם 

   ________שם משפחה: ________________________

 ________________ __טלפון נייד: _______________

 ___________________________: יום הולדת אריך ת 

 אישיים פרטים  - 2 משתתף 

 __________________________ ______ :פרטישם 

 _____________________________: _ם משפחה ש

 _____טלפון נייד: __________________________

הולדת תאריך   _________________________:  יום 

 _______________ ____________ מיקוד:__עיר: ___________ ________כתובת: ___________________

,           __________________פקס: __________________, עבודה: _____,  ___________בית: _______ : טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 ____________ אחר: פייסבוק   אינטרנט   חברים   ניוזלטר    ?ש ופנההתרבות וסמינר  נודע לך על כיצד 

 

 
 

 : לםאש

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

    _ספרות אחרונות בגב הכרטיס: ____  3.  _______________________ ת.ז: _____ _, שם בעל הכרטיס: ____ _ /____תוקף:  

 תשלומים(   6)ניתן עד מים תשלו___ ____  ב:             ריקן אקספרס(מאלא מכבדים  בלבד,  ליישראוב בכרטיס אשראי החי)

מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי  הנופשהתרבות וסמינר  במידה ואבטל את 

 טל"ח                                                                                       .הנופשבות והתר סמינר כנית וסעיף דמי הביטול המופיע בת

 הערות:

הנ"ל   .1 פנסיוןלילו  2כולל  המחיר  בחצי  ועו,  ת  בקפה  צ  ,אחה"צ  חמישיגה  כל "מ  עמ  ,בשישיים  יהרוארוחת  את  וכן 

 . עים וההרצאותהמופ

, לרבות תנאי נופשהתרבות והסמינר    תבתוכניהעסקה כפי שמופיעים  טי  שר/ת את פרתי על טופס זה אני מאבחתימ .2

 . co.iltarbut-http://www.k.באתר האינטרנט:    םיכפי שמופיע, התשלום והביטול

.  בות תבלתר  בקשרי   שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום    אך ורקהבטחת המקום תעשה    יש לחתום בתחתית הדף.  .3

אלי ישלח  הטופס  קבלת  על  הודעת  אישור  במייל,  יש    SMSכם  אישור  התקבל  ולא  במידה  פקס.  במייל:   לפנותאו 

 .iltarbut.co-log@kdia  :6888-211-072או בטלפון . 
 

 _______________מה: _________  חתי: ____________________  תאריך: ________1 תףמשתשם  

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2 משתתףשם  

 לאחר המילוי  ההרשמה טופסאת נא לשלוח 

 7428885-09  לפקס: או   3337721-405ואטסאפ: לו או tarbut.co.il-dialog@k אימייל ל

  : נא סמנו בחירתכם מחיר 

  חדר זוגי  ₪  4495
  (8.04.21 תאריךל  חדר זוגי לנרשמים ברישום מוקדם )עד ₪  3990
  יחיד בחדר זוגי   ₪ 3090
  (8.04.21 לתאריך   ברישום מוקדם )עד יחיד בחדר זוגי   ₪ 2495
  שדרוג לסוויטת מצדה    ₪ 960

  ויטת דלקס שדרוג לסו ₪  1290
  (15-17קומות ממוקם ב )  שדרוג החדר לאגף הפרימיום ₪  295
  טרום ההגעה    ופינוק שלווה  ,רוגע של נוסף ילה לל תוספת    ₪ 950
150 ₪   

 ( לאדםהינו )המחיר 

   תוספת להסעה מת"א לים המלח וחזרה 

 )מותנה במינימום נוסעים(
 

  סה"כ    ₪______________    
  מיטות נפרדותשה לקב
  חדר ליד:  בקש  א

http://www.k-tarbut.co.il/
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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