
 טופס הרשמה
 את הטופס ולהחזירו לרגב טורס )ראו פרטים מטה( יש להשלים

 
                          7201-17.9-14.9              תאריך יציאה:      השתלמות פרנקפורט  שם הטיול:

 ( 1.8לנרשמים עד )     יורו   1199:מחיר הטיול 

 :1נוסע  –פרטים אישיים 

     שם + משפחה )בעברית( 

    שם + משפחה )כפי שמופיעים בדרכון(

        

         ת.ז.

        תאריך לידה

        מספר דרכון

       תוקף דרכון

      מקום הוצאת הדרכון

        כתובת

       טלפון ונייד

        דוא"ל

 :2נוסע 

     שם + משפחה )בעברית( 

    שמופיעים בדרכון(שם + משפחה )כפי 

        

         ת.ז.

        תאריך לידה

        מספר דרכון

       תוקף דרכון

      מקום הוצאת הדרכון

        כתובת

       טלפון ונייד

       דוא"ל

 אישי )בתוקף חצי שנה לפחות( במצורף לטופס זה, יש להעביר לרשותנו צילום דרכוןהערה: 

 

  חדר יחיד )בתוספת תשלום(          חדר זוגי )שתי מיטות נפרדות(         חדר זוגי )מיטה אחת(      סוג החדר: ❖

   צמחוני  רגיל במקרים בהם קיימות ארוחות בטיסות ובמלונות: ❖

 דיינרס        ישראכרט       כארד      מסטאר          ויזה             העברה בנקאית / אחר(:אמצעי תשלום )אשראי /  ❖

     ספרות בגב הכרטיס: 3          תוקף:               מספר כרטיס:

 לא ניתן לשלם בכרטיס מסוג אמריקן אקספרס 

 ., ייגבו עם חתימה על טופס זה$ )לאדם( להבטחת השתתפותכם בנסיעה 501ע"ס דמי רישום  דמי רישום: ❖

  יוחזרו בכל מקרה.  רישום לא דמי

 : תנאי תשלום ❖

  –ניתלן לשלם בהעברה בנקאית  ❖

, ע"ש רגב טורס  9500/67מספר חשבון : , 944 בנק לאומי סניף מס': :( ותעל פי שער המחאות והעבר)חשבון להעברה פרטי  
  943:  חשבוןיש לציין  יורו /בהעברה דולרית

, לנרשמים לאחר תאריך  1.8לנרשמים עד ) תשלומים בקרדיט  12עד  – תשלומים ללא ריבית 2בכרטיס אשראי עד 

 זה התשלום יתבצע בתשלום אחד בלבד( 

  .תעריף הטיול ייגבה על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום



 חשוב! החברה לא מחויבת לשריין מקום עד הסדרת פרטי התשלום!!  

  : ביטוח נוסעים ❖

הכולל כיסוי לביטול/קיצור  בביטוח נסיעות מקיף, אישי ומטען, חובה לבטח עצמםעל המטיילים חלה 

 נסיעה עקב אירוע תאונתי או מחלה בלתי צפויה. 

לתשומת לב הנוסעים: כל נושא הביטוחי אינו קשור כלל לרגב טורס וכל העניין מתנהל בין הנוסע לבין 

 חברת הביטוח ובאחריותו של הנוסע. 

 

  :תנאי ביטול ❖

 יורו למשתתף. /100$ייגבו דמי ההשתתפות בסך  -ימי עבודה לפני היציאה  45עד 

 יורו./100$מעלות הטיול +  25% -ימי עבודה  לפני היציאה 31 – 44 -מ

 יורו./100$מעלות הטיול +  50% -ימי עבודה  לפני היציאה 22 – 30 -מ

 יורו./100$מעלות הטיול +  75% -ימי עבודה לפני היציאה 15 - 21 -מ

 מעלות הטיול.  100% -יום לפני היציאה  14 -פחות מ

 ימי עבודה: לא כולל ימי שישי שבתות וחגים.

 הודעה על ביטול  : 

חייבת להיות במכתב כתוב שישלח  -טיול ההשתתפות  ב הודעה על ביטול

השולח מוטלת האחריות על  – 75799ראשון לציון , מיקוד  9לכתובת בנבנישתי 

בכל מקרה   .והוא קיבל אישור על כך ההודעה התקבלה  ברגב טורסלודא כי 

משלוח מייל או הודעה טלפונית, שאינם מגובים במכתב כתוב הנשלח בדואר 

 ישראל אינם מהווים אסמכתא להודעת ביטול  . 

 לתשומת לב הנוסעים : דמי הביטול על תנאיהם מחייבים את כל הנוסעים שנרשמו בטיול בדיוק על פי לוח הזמנים 

 ובמקרה של ביטול , תנאי הביטול יופעלו על הנוסע המבטל  והתשלום הכרוך בכך ישולם על ידי הנקוב בהם 

 הנוסע במלואם. 

 

בהודעה מראש. ידה ולא יתמלא תנאי זה לרגב טורס הזכות לבטל את הטיול , במ נוסעים  25ברישום של מינימום ול  מותנה טיה

  
 עמודים( הנני מאשר את תנאי הרישום והביטול.  2בחתימתי  על טופס זה )

 אני מאשר כי קראתי והסכמתי לתנאי החברה ושכל הפרטים שמסרתי נכונים.

 כמו כן, מאשר את חיוב כרטיס אשראי שלי לתשלום.

 )הנוסע(  _____________________חתימת המזמין 

 tours.co.il-bat@regev  15339515051 : נא להחזיר טופס חתום לפקס/מייל
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