
 

 
  

 

 

 
 בס"ד

 מחול מזרחי Desert – Rose"טופס הרשמה לפסטיבל "   
 2022 בינואר 22עד  20,  לאונרדו רויאל ריזורטמלון                  

 

 

 

 ______________________________ בן/בת זוג ______שם משפחה __________________ שם פרטי 

 ______________________ ת.ז. __________מספר עוסק מורשה של המוטב לחשבונית ___________

 ___ ת.ד. ________________ מיקוד _______________ עיר _______כתובת מגורים ______________

 ______________________________ טל. בבית_____________ פקס ___טל. בעבודה ___________

 ֹ________________@______________  Email__ דואר אלקטרוני / ______טל. נייד ______________

 
 

 20-22/1לילות  2 19-22/1לילות  3 

 ₪ 1,690 ₪  2,100 אדם בחדר זוגי

 ₪ 2,690 ₪  2,990 יחיד בחדר

 ₪ 1,590 ₪  1,990 מבוגר שלישי בחדר

 ₪ 1,390 ₪  1,690 )בן זוג ללא סדנאות( *מלווה

 ₪  690 ₪    890 )בחדר הורים( 2-12ילד בגיל 

 ₪  100 ₪    150 תינוק

   

 מותנה באישור שאנל *
 

 שם המורה :_______________________
 
 
 

 )נא להקיף בעיגול(    ויזה / ישראכרט / אמריקן אקספרס       : אבקש לחייב כרטיס אשראי 

 ______ / ________ / ____ /__________________ מס' כרטיס אשראי : _______שם בעל הכרטיס _ 

 ____ _________ סכום ________ת.ז. _____ ____ספרות בגב הכרטיס _ 3   __ / ___תוקף הכרטיס _  

 ללא ריבית( . 3מס' תשלומים ____ )עד 

 ___________________ חתימת המזמין / נה ____________תאריך ____________   שם המזמין ____

  03-6585989: סמדרלשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לאשת טורס , 
Smadar.hh@eshet-tours.co.il Email:      :073-3271366פקס 

  10:00-14:00ה'  -: ימים א' ת הרשמהשעו
 הפקה 

     050-4276800 –דורית      chanelarobas@gmail.com 053-5502110 -שאנל  

 הטופס מחויב להגיע חתום בסריקה או בפקס

 לתשומת ליבך : ללא אמצעי תשלום, הטופס לא יטופל וייחשב כטופס שלא התקבל

 התוכנית ניתנת לשינויים בהתאם לצוות ההפקה ו/או חברת "אשת טורס"

 דמי טיפול לחדר ₪  100החזר מלא למעט  –*במקרה של סגר והנחיות ממשלה /משרד הבריאות שלא יאפשרו קיום של הנופש 

 נרקוד אתכם באהבה

 פרטי המשתתף        

 דמי השתתפות בפסטיבל

 

 

  תשלומים ללא ריבית 6עד  / המחאות כרטיס אשראי –אמצעי תשלום 



 

 
  

 

 

 הגעה עצמית  נא לסמן : 

 (לכיוון אזור מכל נוסעים 40 )מינימום לכיוון לאילת הקפצות -אוטובוסים ב.

        לאדם לכיוון₪  100            חנייה -ת"א רכבת צפון 
  לאדם לכיוון₪  100     מתחם ביג פשן      –אשדוד 

               לאדם לכיוון₪  100        מתחם קוסמוס –אשקלון 
               לאדם לכיוון₪  100                     צומת קסטינה –קרית מלאכי 
               לאדם לכיוון₪  100     צומת פלוגות      –קרית גת 

               לאדם לכיוון₪  100        תחנה מרכזית –באר שבע 
               לאדם לכיוון₪  100                     מתחם הקניון         –דימונה 

 
 ___________ ₪. סה"כ מחיר למשתתף:_______    Xמס' המשתתפים בהסעה _____________  

 
      הסעה מיום רביעי 

      חמישיהסעה מיום 
  חזור במוצ"ש הסעה 

 :ותהער
דקות לפני שעת היציאה )האוטובוס לא יחכה למאחרים ולא יעכב את המגיעים  15יש להגיע לנקודת האיסוף 

,בשיטת "כל הקודם זוכה" מס' מקומות מכל אזור נוסעים באוטובוס 40בזמן(.ההרשמה לאוטובוסים מותנה במינימום 
 ההסעה חזור יוצאת בצאת שבת.  מוגבל.

 

                             שינוי / ביטול דמי

)באחריות   "אשת טורס"ייעשה אך ורק בכתב ובפקס אל חברת  -ביטול השתתפות בפסטיבל * 

 הנרשם לוודא הגעת הביטול( לא יתקבלו ביטולים ו/או שינויים טלפוניים. 

 טיפול: / דמי רישום

דמי רישום/שינוי שלא יוחזר למשתתף )הסכום מהווה חלק ₪  200מרגע קליטת הטופס יחויב בסך 

 מהתשלום הכללי(

 

 מיום הרישום :  דמי ביטול לפסטיבל

  א דמי ביטול למעט דמי רישום כמצוין יום  מתאריך הרישום לל 14עד 

 דמי  50%יום לפני מועד קיום הפסטיבל יחויב ב  45 -יום מתאריך הרישום ועד 14 -עבר למ

 ביטול מסך ההזמנה 

 דמי ביטול מלאיםיחויב ביום ממועד קיום הפסטיבל  45 -מ 

  'לבטל את הפסטיבל ואו לשנות את תוכן  םרשאי יהיווצוות ההפקה  "אשת טורס"חב

 הפסטיבל בהתאם לכמות המשתתפים 

 או שינוי תוכן הפסטיבל ועפ"י /או עילה לפיצוי בגין ביטול ו/למשתתף לא תהיה טענה ו

 הבלעדית ם של מארגני הפסטיבלשיקול דעת

 

  03-65855989: סמדרלשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לאשת טורס , 
Smadar.hh@eshet-tours.co.il Email:      :073-3271366פקס 

  10:00-14:00ה'  -שעות הרשמה : ימים א'
 

 הפקה 

     050-4276800 –דורית      chanelarobas@gmail.com 053-5502110 -שאנל  

 הטופס מחויב להגיע חתום בסריקה או בפקס

 כטופס שלא התקבללתשומת ליבך : ללא אמצעי תשלום, הטופס לא יטופל וייחשב 

 התוכנית ניתנת לשינויים בהתאם לצוות ההפקה ו/או חברת "אשת טורס"

 נרקוד אתכם באהבה


