טופס הרשמה
מטייל מס' 1

 .1פרטים אישיים
שם משפחה ושם פרטי )עברית(
שם משפחה
)לועזי -כפי שמופיע בדרכון(
שם פרטי
)לועזי -כפי שמופיע בדרכון (
תאריך לידה
כתובת
טלפון
נייד
פקס
דוא"ל
זכר  /נקבה
מין
זכר  /נקבה
 .2פרטי דרכון
דרכון ישראלי  /אחר _________
דרכון ישראלי  /אחר _________
מספר דרכון
תאריך הוצאה
תוקף
 .3נהיגה
סוג רישיון נהיגה :רגיל  /אוטומטי
בעל רישיון נהיגה :כן  /לא
 .4לינה
סוג חדר :חדר זוגי  /חדר יחיד
 .5אוכל בטיסות
רגיל  /צמחוני  /אחר:
רגיל  /צמחוני  /אחר :
 .6ביטוח ובריאות
האם יש לך בעיה רפואית לא  /כן פרט :
האם יש לך בעיה רפואית לא  /כן פרט :
האם אתה מעוניין להנפיק ביטוח רפואי אתגרי דרך חברת
האם אתה מעוניין להנפיק ביטוח רפואי אתגרי דרך חברת
מאגמה :כן  /לא
מאגמה :כן  /לא
 .7אופן תשלום  :כרטיס אשראי  /העברה בנקאית  /מזומן
סוג כרטיס אשראי :ויזה כאל  /ויזה לאומי  /ישראכרט  /מסטרכרד  /דיינרס  /א.אקספרס /אחר _____________:
מספר כרטיס :

מטייל מס' 2

תוקף :

/

 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס :
שם בעל כרטיס האשראי :

ת"ז :

חתימה:

 .8הערות:
•
•
•

התשלום במזומן ובהעברה בנקאית )יש להעביר העתק אישור להעברה( מחייב מסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון
סכום החיוב יבוצע בש"ח ) אלא אם כן צוין מפורשות אחרת( על פי שער המחאות והעברות גבוה ביום החיוב ב3 -
תשלומים שווים ללא ריבית )אלא אם יצויין אחרת(
תנאים כללים ודמי ביטול יחולו על פי התנאים המפורסמים עם מסלול הטיול

בחתימתי על טופס זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול וכן חיוב כרטיס האשראי ע"פ התנאים המופיעים בהצעת המחיר .כמו כן
הנני מאשר כי קראתי את פרטי המסלול והבנתי את תנאי הביטול

תאריך  ______________ :שם ____________________ :

חתימה _______________________ :

תנאי תשלום
החיוב יתבצע ב 3 -תשלומים שווים ללא ריבית )אלא אם צויין אחרת( עד  30ימי עבודה מלאים
לפני מועד היציאה למסע
התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער המחאות והעברות גבוה ביום התשלום.

דמי ביטול
על ביטול שייעשה עד  60ימי עבודה מלאים לפני מועד יציאת הטיול ישלם המטייל  50אירו דמי רישום.
על ביטול שייעשה בתוך פחות מ  60 -ימי עבודה מלאים לפני מועד יציאת הטיול יחולו ההוראות הבאות:
 .1אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של  60ימי עבודה ועד  45ימי עבודה לפני יציאת הטיול  -ישלם
המטייל  100אירו דמי ביטול.
 .2אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של  44ימי עבודה ועד  30ימי עבודה לפני יציאת הטיול  -ישלם המטייל
 20%ממחירו של הטיול.
 .3אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של  29ימי עבודה ועד  14ימי עבודה לפני יציאת הטיול  -ישלם המטייל
 35%ממחירו של הטיול.
 .4אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של  13ימי עבודה ועד  7ימי עבודה לפני יציאת הטיול  -ישלם המטייל
 50%ממחירו של הטיול.
 .5אם מועד הביטול חל בפרק זמן של  6ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול  -ישלם המטייל דמי ביטול מלאים.
 .6במידה ונעשה כרטוס או חיוב בחברת התעופה על מנת להבטיח את המקום בטיסה ישלם המטייל את
ביטולו.
 .7כל סכום אחר ששילם המטייל ואשר הוא זכאי להשבתו ,יוחזר לו בערכים דולרים על פי יום התשלום ,בתוך
 30יום ממועד הביטול )בביטול הנעשה על ידי המשתתפת או על ידי חברת מאגמה(.
 .8סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי ,כפי ששולמו על
ידי המטייל..
" .9הודעה"  -בכתב בלבד )לרבות בפקס(  ,שתימסר במשרד החברה ,ומועד הביטול ייחשב מועד )יום ושעה(
מסירת ההודעה כאמור.
" .10ימי עבודה"  -כל אחד מהימים א ' עד ה'  ,שאינו יום חג או ערב חג.
 .11אנו ממליצים להוציא פוליסת ביטוח במקביל להרשמה  .יש לוודא שהפוליסה מכסה את דמי הביטול במקרי
חירום כמו אשפוז ,צו  8וכו'.

יש למלא את הטופס ולשלוח לפקס מס'03-9735002 :

