ד הרשמה למשתת בספארי
יעד )ראס מוחמד/טיר/#טאבה דהב/אילת דהב/עקבה:(...
מועד הטיול:
הגעתי דר& )הגור המפנה(/שיי& לקבוצה של )חבר/מארג(#
מס' דרכו:#
ש מלא )מהדרכו #באנגלית(:
דוא"ל:
טל'
מועד פקיעת תוק
תארי& לידה

אזרחות

,
פנס,

חליפה )נא ציי/#י גובה
מאז,#
 .1נא סמ/#י אילו פרטי ציוד הנ& מבקש/ת לשכור  +מידות רלוונטיות:
( ,מסיכה,
של& לצור& התאמת מאז/#חליפה( ,וסת ,סנפירי )מידת נעליי
משקל
מיכל  15ל' לבעלי צריכת אויר גבוהה )תוספת של  0 20ליו( ,הערות לציוד
* למי שמעוניי #לרכוש פרטי ציוד שוני נוכל לתת המלצות ולסדר הנחות במגוו #רחב של חנויות ,נא התייעצו עמנו.
)נא לזכור להביא תעודת צלילה ויומ#
 ,מועד צלילה אחרונה
 ,מס' צלילות רשומות
 .2דרגת צלילה:
צלילות( ,אני מעוניי/#ת להשלי הסמכה ל  2כ .במהל& הטיול )לבעלי כוכב  ,1עלות של .(0 400
 .3הא מוסמ& לנייטרוקס ? ,כ ,#לא.
 .3.1א כ ,#נא ציי/#י מס' צלילות ע נייטרוקס שתרצה/י לבצע או לרכוש חבילת נייטרוקס לכל הטיול )בהתא
לאפשרות הקיימת בספינה ,עלות כל מיכל כ (0 30
 .3.2א לא ,נא ציי/#י א מעוניי/#י לעשות קורס )אינו דורש הרבה מאמ 3וכרו& במעט קריאה עצמית מראש ע"פ
חומר שיועבר בדוא"ל ,השלמות ע"פ הצור& בספינה ,מבח #תיאוריה ,ושתי צלילות ע מיכלי נייטרוקס(.
כ ,#לא.
 .4ביטוח צלילה בתוק:

יש,

 .5ביטוח נוסעי לחו"ל בתוק:
 .6העדפות/מגבלות מזו:#

אי) #לחידוש ביטוח לח/3י כא.( #
יש,

צמחוני,

אי) #בד"כ יש דר& כ .אשראי ,או נית #לרכוש בקופ"ח(.
לא אוכל בשר,

לא אוכל דגי ,בקשות אחרות

 ,יכול/ה להגיע לאילת או למעבר הגבול בטאבה/ערבה ביו
 .7מס' ימי צלילה:
.
הכי מוקדמת בה תוכל/י להגיע לגבול לצור& קביעת שעת המפגש ע כל הקבוצה(
טיסה,
 .8אני מגיע/ה לאילת ב
מוכ/#ה לקחת נוסעי נוספי(.
.9

אוטובוס,

רכב מ )היכ(#

ויש אצלי

.
בשעה

)נא ציי/#י השעה

מקומות פנויי )אני

קראתי את דפי המידע וההצהרה הניתני להורדה בקישור זה ואני מסכי/ה לתכנ.

תשלומי( ,כ .אשראי.
 .10אמצעי תשלו מועד :מזומ ) #דולר ,שקלי( ,שיקי )ב
להל #פרטי כ .אשראי )להבטחת התשלו בלבד עד לביצוע התשלו בפועל ג א צויי אמצעי אחר – אי חיוב
כספי בכרטיס במעמד הרישו(:
מס' ת.ז
ש בעל הכרטיס
תשלומי )קרדיט(.
,ב
תוק
מס' כרטיס
במקרה של ביטול על ידכם בזמן שנותר עד הטיול :אם יותר משבועיים לפני הטיול :כרוך בדמי ביטול בהתאם להוצאות
הריאליות שהוצאו בגינו של המבטל עד לאותו מועד בתוספת  ₪ 100דמי רישום .ביטול בטווח של פחות משבועיים עלול
להגיע לסכום השווה לעלות הטיול המלאה )סיבת הביטול לרוב אינה משנה לעניין זה ,החיוב כאן כפוף לחיוב או לנזק שייגרם
ל "מעבר לים" כתוצאה מן הביטול ,אנו עושים כמיטב יכולתנו לסייע להקטנת הנזק במקרים של ביטולים מוצדקים(.
יש לוודא כי תוקף הדרכון ל 3 -חודשים לפחות ממועד הטיול.
לטיולים הדורשים הוצאת ויזה למצרים ,אנא העבירו אלינו את הדרכונים עם  4תמונות פספורט ו ₪ 150 -כ"א בהקדם
)ההליך אורך בין  7-14ימים ,הדרכון זמין אצלנו לשימושכם בתקופה זו(.

 .11אנא מלאו טופס זה בהקד ושלחו לפקס  035441741או בדואר אלקטרוני.
בברכה,
צוות מעבר לי
רח' בבלי  1/5תל אביב Bavli 1/5 st. Tel-Aviv 62331
אס  Assaf 054 8184488תו  Tom 050 8997372טלפקס TelFax 03 5441741
info@diveoverseas.com , www.diveoverseas.com

