
 

 

 

 

 

 

 

 ים המלחנופש גמלאי שב"ס ב
 מלון קראון פלאזה

21204.0.12-.04.202118 
 

השב"ס במלון לגמלאי  " שמחים להזמינכם להשתתף בנופש המיועד90 –"הדקה ה תוף עם חב' בשי קרנות הסוהרים
 מיום ראשון עד יום רביעי.ימים  18.04.2021-21.04.2021בתאריכים  קראון פלאזה

 
 ימים במלון על בסיס חצי פנסיון  4לילות  3 של אירוח הנופשון כולל:

 הכושר כניסה חופשית לספא )למעט טיפולים( ולחדר
 לות הקורונהמועדון גמלאים ותוכנית אירוח לכל אורחי המלון מותאם לתקנות ומגב

 
 נוסעים באוטובוס( 40מספר משתתפים מינימלי ) –תנאי לקיום הסעות  הסעות:
 יש לסמן בטופס הרישום האם נחוצה הסעה.מקומות איסוף מרכזיים,  

 
 * אירוח במלון יאושר רק בהתאם לתקנות הממשלה התקפות.

 
 הרשמה ותשלום:

 .90 -הדקה ה לפקודת  ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות
 .15.06.2021, 15.05.2021, 15.04.2021, 31.03.2021 –בתאריכים  תשלומים שווים 4: עד תנאי תשלום

)מס' פקס נכנס למייל  03-7604017יס האשראי ולשלוח לפקס *יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב כולל פרטי כרט
 .  tamar.n@daka90.co.il או במייל  מאובטח(

 עבור ספיר זלטקה. –, תל אביב 5בית אמפא, קומה  9הדקה התשעים בע"מ, המסגר  בת:*המחאות יש לשלוח לכתו
 .7604017-03או בפקס:  sapir.s@daka90.co.il או בדוא"ל:  4455175-052לבירורים ניתן לפנות לתמי נבון בנייד: *
 

 כל הקודם זוכה. –החדרים מוגבל  מספר – 2021.40.10 :מועד אחרון להרשמה
  :ביטול תנאי

  דמי ביטול 25%יגבו  -מועד האירוח  לפני ימים 3 -ימים ל  10למבטלים בין                           
 דמי ביטול 50%יגבו    - מועד האירוחשעות לפני  72למבטלים 

 
 יחוייב בדמי ביטול  לא - אפשרות לקיים את הנופשתהיה ולא במידה ויוטל סגר על מדינת ישראל 

 
 :הנרשמים יחוייבו להציג

 .מסמך משרד הבריאות( )"דרכון ירוק", חיסון שני ומחזיק ברשותו מסמך המעיד על כך *עבר
 .*היה מאומת קורונה, החלים ומחזיק מסמך המאשר זאת

 .נמצא שלילי ומחזיק תעודה המאשרת זאת שעות לפני הנופש, 72קורונה *ביצע בדיקת 
 

 לא יתאפשר רישום והשתתפות בנופש לגמלאי ובן/בת זוגו שאינם עומדים בתנאי זה 
 

 .כולל סדרי הסעה יועברו אליכם סמוך למועד הנופשון ,תפותאישור השת
 

 נשמח לראותכם בין הנופשים
 

 ליאור יתח       גונדר )גימ'( ,עו"ד אבי וקנין
 90 –הדקה ה                                      מנכ"ל קרנות הסוהרים
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 טופס הרשמה
 לכבוד

 ספיר זלטקהלידי  – הדקה התשעים בע"מ 
 , תל אביב5בית אמפא, קומה  9המסגר  כתובת למשלוח המחאות:

 o.ilc.90sapir.s@daka 
 03-7604017 :פקס 

 

   

 ת.ז. שם פרטי משפחהשם 

  

 מיקוד כתובת מלאה

   

 פקס טלפון בבית טלפון נייד

  כולל הסעה 

 דוא"ל לא כולל הסעה 
 

 Xב אבקש להרשם לנופש לפי הפרטים המסומנים 
 

גמלאי שב"ס חבר  
 קרנות הסוהרים

גמלאי שב"ס שאינו 
 חבר קרנות הסוהרים

ללא -עלות נופש כללי
 סבסוד כולל נסיעות

 ₪  2,940  ₪  2,440  ₪  2,190 בחדר כשאחד מהם גמלאי שב"סזוג 

 ₪  1,470  ₪  970  ₪  720 גמלאי שב"ס החולק חדר עם גמלאי שב"ס

 ₪  2,570  ₪  2,070  ₪  1,820 גמלאי שב"ס יחיד בחדר

 ₪  1,210  ₪  710  ₪  460 גמלאי שב"ס שלישי בחדר זוגי

 
 י.שולב בחדר זוגי עם אחר באופן אקראיאם לא יציין במפורש  ,את שמו של שותפו לחדר רשאי לציין*גמלאי החולק חדר עם אחר 

 
 :תשלום בכרטיס אשראי

אחר

שם בעל הכרטיס

---

1234

אמריקן 

אקספרס

ספרות בגב הכרטיסמספר תשלומים )יש לסמן בעיגול(:סכום לתשלום:

מס' זהות

לאומי קארדדיינרסישראכרטויזהכרטיס אשראי מסוג:

תוקף הכרטיסמספר כרטיס

     /        /     
 

  תשלום בהמחאות:

 לתאריך הסכום בש"ח שם הבנק והסניף מס' המחאה מס' חשבון מס'

     31.03.2021 

     15.04.2021 

     15.05.2021 

     15.06.2021 

 
 

 

 __________________חתימה 


