מועדון הצרכנות של הסתדרות עובדי וגימלאי המדינה

טופס הרשמה ליום האישה לחברות מועדון נכון  -אמסטרדם
מועדון נכון מודה לך על הצטרפותך לאירוע יום האישה בשיתוף חברת מגה תיירות בע"מ.
להלן דף הרשמה ,נא למלא את כל הפרטים בקפידה ובאופן ברור.
יש לשלוח את הטופס בצירוף צילום של הדרכון לפקס  03-6953831או במייל nachon1@histadrut.org.il
לתשומת ליבך ,הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום החזרה לארץ.
פרטי הנוסעת :
• שם מלא ___________________________ :
• תאריך הנסיעה_______________________ :
• נייד ______________________________ :
• דוא"ל _____________________________ :
נא הקיפי בעיגול :
• אני מבקשת ללון :בחדר זוגי במחיר  ₪ 1,795עם הגב' _______________  /בחדר יחיד במחיר .₪ 2,215
• אין ארוחות בטיסה.
אמצעי תשלום :באמצעות כרטיס אשראי מסוג ישראכרט /מאסטרקארד של מועדון נכון בלבד
• אני מאשרת בזאת למועדון נכון לגבות ממני ________ ש"ח בגין רכישת שירותי תיירות המפורטים לעיל.
• שם בעל הכרטיס _________________ :מספר ת.ז.___________________ .
• מס' כרטיס.____________/___________/___________/___________ :
• תוקף הכרטיס( __________ :יש לצרף צילום ת.ז .של בעל כרטיס אשראי).
• סוג החיוב :רגיל (תשלום אחד)  _________ /תשלומים (עד  6תשלומים ללא ריבית).
דמי ביטול ותנאים כלליים:
• תנאי ודמי הביטול הם כמפורט בפרק תנאים והגבלות בחוברת מגה  2018ובאתר האינטרנט של מגה תיירות.
• הטיול הינו באחריות מגה תיירות בלבד ,בכפוף לתנאים וההגבלות המופיעים בחוברת מגה תיירות  2018אותה ניתן
להשיג במשרדי מגה תיירות בע"מ ו/או באתר האינטרנט של מגה תיירות בע"מ.
• המועדון אינו אחראי בשום צורה שהיא על הארגון של הטיול וכל שינוי או תקלה הקשורים בטיול ,לרבות במועדי
הטיסות ו/או במסלול הטיול ו/או בטיב בתי המלון ו/או השירות הינם באחריות חברת מגה תיירות בע"מ בלבד.
• ידוע לי כי המחיר הנ"ל אינו כולל ביטוח בריאות ,כבודה ,ביטוח ביטול הזמנה וכו' .וכי האחריות על ביטוחים
כאמור חלה עלי בלבד [מומלץ לרכוש ביטוח מתאים גם כנגד ביטול נסיעה].
• ידוע לי כי מילוי טופס רישום זה אינו מהווה אישור סופי על הרשמה לאירוע המבוקש והוא כפוף לאישור של חברת
מגה תיירות בע"מ.
• הכרטיסים ישלחו במייל כשבוע לפני צאת הטיול.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למועדון נכון בטלפון – .03-6953518
חתימת הנוסעת ________________ :

בית ההסתדרות רח' ארלוזורוב  ,93תל אביב  * 62098טלפון  * 03-6953518פקס 03-6953831

