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 הרשמה למשתתף בטיול צלילה 
 

 . PAGE UP/DOWNאו  TABמעבר בין השדות בטופס בעזרת  -לבשימו 
 לחלופין ניתן להדפיס ולמלא ידנית.

 

 פרטי הטיול 

       מועדי הטיול: •

       :)טירן/אבו נוחאס/יעד אחר...(יעד  •

        :מארגן(או  חברשייך לקבוצה של /)הגורם המפנה  הגעתי דרך •

 

   הנוסע  פרטי 

       :(באנגלית, כפי שרשום בדרכון) שם מלא •

        מס' דרכון: •

       :התוקףמועד פקיעת   •

       :אזרחות  •

 לעבור גבול עם הדרכון הזר, נא לציין את פרטיו לעיל(.  בכוונתך ם )א כן לא,     ?האם יש דרכון זר •

       תעודת זהות:מס'  •

           :תאריך לידה •

         :מספר טלפון •

        דוא"ל:כתובת  •

         :מגורים כתובת  •

 נ   ז   מגדר: •

 4488818-054אפ: צוואו ל m.il@gmail.codiveoverseas :דוא"לצילום דרכון ל העבירו אלינונא  א •

 

 יוד צלילה השכרת צ

 נא סמן/י אילו פרטי ציוד הנך מבקש/ת לשכור + מידות רלוונטיות: 

 . (סנפירים/לצורך התאמת מאזן/חליפה )         נעליים מידת ,       משקל,        גובה •

ל' לבעלי צריכת   15מיכל  ,  SMBמצוף   מחשב,   ,  פנס מסיכה,   , סנפירים וסת,   ,  חליפה , מאזן  •

 ויר גבוהה )בתשלום נוסף(.  א

         לציוד  הערות  •

 נוכל לתת המלצות ולסדר הנחות במגוון רחב של חנויות, נא התייעצו עמנו.  -למי שמעוניין לרכוש פרטי ציוד שונים 
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 ההסמכה רמת  סוג ו 

       :צלילה רגת ד •

 לא. כן,   :  (500₪עלות כ. במהלך הטיול )  2ת לעבור קורס ן/י אם מעוניין/ ציינא   ,1כב ת כוגדרב  צוללנך אם הי

       :, וכיו"ב(padi ,SSI)התאחדות,  יךארגון מסמ •

       :מס' צלילות רשומות  •

       :צלילה אחרונהועד מ •

 לא.  ,כן   ? האם מוסמך לנייטרוקס •

 לא. כן,     :(300₪עלות  )לפני הטיול  בור הסמכה לע ת ן/אם מעוניי ן/ינא ציי  ,טרוקסאינך מוסמך/ת לניי אם

 .יא תעודת צלילה ויומן צלילות לזכור להב יש  •

 

 נוסע ח של ההביטופרטי 

 (. לחידוש ביטוח לחץ/י כאןאין ) יש,     צלילה בתוקף: ביטוח •

       :ס' הפוליסהמ ,        :הביטוח ת שם חבר

 .  אין )אדאג לרכוש, רצוי בסמוך למועד ההרשמה( יש,     :ביטוח נוסעים לחו"ל בתוקף •

 

 מזון ת מגבלו  / העדפות

 צמחוני  

 טבעוני 

 לא אוכל בשר  

 דגים לא אוכל  

       :ת בקשות אחרו

 

 תשלום אופן ה 

       הטיול: ת לתוכני סכום התשלום בהתאם  •

       :)שדרוג חדר, ויזה, קורס צלילה וכיו"ב( תוספות לחיוב במעמד התשלום •

 .  - אחר /  העברה בנקאית    /  (ללא ריבית 3ד"כ עד  בתשלומים )  -כ. אשראי ב   אמצעי תשלום מועדף: •

 

 

 

http://www.diving.org.il/index2.php?id=42&aff=diveoverseas&lang=HEB
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 (: שאינו כ. אשראי)יש למלא גם אם בסעיף הקודם צוין אמצעי תשלום  אשראי  רטיסכ  פרטי 

   .עד לביצוע התשלום בפועל להבטחת התשלום בלבדפרטי הכרטיס הינם 

       :שם בעל הכרטיס •

       עודת זהות:מס' ת  •

       :מס' כרטיס •

       :תוקף •

• CVV:       

 

 רה חירוםאיש קשר למק פרטי 

       טל' איש קשר:       :שם מלא

 

   ע נוסףמיד

 בהקדם. ון העביר אלינו צילום דרכל יש  ❖
 .8184488-540  –ווצאפ  ל /  .comil@gmaildiveoverseas. –"ל דואל צלום את התהעביר יתן לנ

 חודשים לפחות ממועד הטיול.   3-כי תוקף הדרכון ל א יש לווד ❖

 . זה א צרו עמנו קשר לשם טיפול בויאנ - למצריםלטיולים הדורשים הוצאת ויזה   ❖
 . לשימושכם בתקופה זו( הדרכון זמין  .ימים 7-14אורך בין  יךההל  ,280₪-מצרים כות הויזה ל)על

       - הערות  ❖

 

 ול דמי ביט

 ממחיר הטיול. 25%דמי ביטול בסך   - ימי עבודה לפני היציאה 14עד  -
 מלאים. דמי ביטול -ימי עבודה  14 - מ פחות  -

ביטול, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על  יום מיום קבלת הודעה בכתב על ה  30ביטול טיול יבוצעו תוך   בעים בגיןרים הכספיים הנוההחז

 ידי החברה בחו"ל. 

ימי עבודה לפני יציאת הטיול אין בעיה להחליף שם בשם   5בכל מקרה של ביטול, אם המבטל עצמו ימצא מחליף שיוצא במקומו, עד 

 ב, באם יתאפשר. נסה גם אנחנו לעזור ולמצוא מחליף ולמזער דמי ביטול בכל שלל ביטול נ בכל מקרה ש לות.ע כל ללא 

 בפקס(. במייל אוהודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב, בשעות העבודה ) הביטול על ידי המטייל:  הודעת הבהרה לגבי  -

 חג.  הוציא חג או ערבל  -ימי עבודה הם הימים א' עד ה'  הבהרה לגבי "ימי עבודה": -

ים ולסיני. למען הסר ספק, לא יהיה החזר בגין ביטול הטיול כידוע, המטה ללוחמה בטרור מזהיר מפני נסיעה למצר - םליבכ מת לתשו

מסיבות ביטחוניות ו/או אחרות שאינן מכוסות ע"י גורם ביטוחי כלשהו. כמו כן, נחזור ונזכיר כי המסלול המוצע עשוי להשתנות 

 מצב הים, אישורי רשויות וכיו"ב.ר, גורמי מזג האוויכתוצאה מ

 

mailto:diveoverseas.il@gmail.com


 

 4מתוך  4עמוד 

 

 

 . י קראתי את פרטי המסלול בתכנית הטיול ובטופס ההרשמה, והבנתי את תנאי הביטולהנני מאשר כ 

  ם.לתכנ  ה/מסכים  ואני בקישור זהפי המידע וההצהרה הניתנים להורדה  דאת   י קראת הנני מאשר כי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 – שלהלןת מהדרכים  באחבהקדם,  להעביראת הטופס המלא יש 

 il@gmail.comdiveoverseas. - דוא"ל

 0548184488  - אפוצו

 072-2818449  - ספק 

 

 חתימה שם מלא תאריך מילוי הטופס 

   

http://www.diveoverseas.com/?page_id=13
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