אתר ארגון הסלסה הישראליwww.salsa.org.il :

טופס הרשמה פסטיבל סנשואל
מה12 -עד  13בינואר " 2018כפר הנופש מעגן עדן"

טופס

יש למלא בכתב ברור לחתום
ולפקסס:

שם פרטי............................................................. :
משפחה............................................................... :

מס' פקס:

נייד05..........-.................................................. :

153-54-2400476
נא לאשר קבלת הפקס במספר:

מין :זכר  /נקבה
ריקוד מועדף :סלסה  /בצ'אטה  /קיזומבה  /זוק למבדה * יש לסמן רק אחד.

סוג

חדר) :הקף בעיגול(

זוגי  -שלישייה  -רביעייה

מס מבוגרים לתשלום בטופס .....................

מעוניינים בהסעה? כן  /לא

-

058-5405050

צמיד השתתפות ללא מלון

מס' תינוקות )עד גיל ..................... :(2

נקודת יציאה:

ת"א חניון חנה וסע ארלוזורוב

מחיר הסעה  100ש"ח לנוסע ,כפול  ...............נוסעים = סך הכל לחיוב הסעה ₪ ...............

שם בעל הכרטיס:

 ..................................................ת.ז )חובה  9ספרות( ................................................ :

כרטיס אשראי) :הקף בעיגול(

ויזה

-

דיינרס

 -אמריקן אקספרס

 -ישראכרט

מס הכרטיס/ ................................ / ................................ / ................................ :

................................

תוקף 3 .......... / .......... :ספרות אחרונות בגב הכרטיס ............ :מס תשלומים ללא ריבית:

3 / 2 / 1

סה"כ לחיוב:

)כולל ההסעה ,במידה והזמנתם ............................... (..ש"ח

שמות השותפים הנרשמים איתכם בחדר  /סוויטה  /ווילה )בנוסף לבעל הטופס( במידה ואין ,נא להשאיר ריק.
שם ומשפחה
מס' טלפון

05.... -..................................

05.... -..................................

05.... -..................................

תשלום ע"ח
בעל הטופס

כן

/

לא

כן

/

לא

כן

/

לא

הסעה

כן

/

לא

כן

/

לא

כן

/

לא

*תקנון האירוע :הריני לאשר שקראתי את תקנון האירוע ואני מסכים לכל הכתוב בו.
*רעש :ידוע לי שבמלון מתנגנת מוסיקה  24שעות ביממה בשטחים הציבוריים ולא יהיו לי תלונות בנושא.
*דמי ביטול :עד חודש לפני  ₪ 100לאדם ,עד  14יום לפני האירוע  50%לאדם ,פחות מ  14ימים לא יהיה החזר כספי ,לא משנה מה סיבת הביטול.
*חיוב כרטיסי האשראי יעשה ע"י חברת "לונה טורס" בע"מ
*דמי שינוי :כל שינוי בהזמנה המקורית יחויב ב .₪ 50
*הנני מתחייב :לענוד את צמיד הזיהוי על היד לכל תקופת האירוע ,אובדן צמיד יחויב ב .₪ 450

תאריך ............ /............ /......... :חתימה:

......................................................

בברכת נופש נעים ,ט.ל.ח

