טופס בקשה להנפקת כרטיס חבר ספורטיבי/טכני של קבוצת
הריף
המבקש( שם מלא ) ___________________________ :
אם ברשותך כרטיס חבר נא ציינ/י מספרו

ת.ז .

 :

כתובת עדכנית לקבלת דואר (הכתובת שאליה ישלח הכרטיס ) יישוב _________________
רחוב _________________________ מספר בית /דירה_______ מיקוד:



טלפון ליצירת קשר _______________ דוא"ל ______________@_________________
אל תשלחו אלי את הכרטיס  -מעוני/נת לאסוף את הכרטיס:
 במועדון הצלילה בת"א
 בריף הדולפינים
 במרינה דיוורס
תנאים והטבות כללי (תקף למחזיקי כל סוגי הכרטיסים):
 10%הנחה ברכישת רכישת ציוד צלילה 20% ,הנחה על שרותי צלילה והשכרת ציוד 15% ,הנחה
על קורסי המשך 15% ,הנחה על הדרכה והשכרה של סקוטר תת מימי 20% ,הנחה על מחירי
כניסה לריף הדולפינים לבעל הכרטיס ובני משפחה מדרגה ראשונה ,מבצעים והטבות נוספות
המתפרסמים מעת לעת ,הטבות והנחות בסידורי לינה ובבתי עסק בכפוף לרשימה המתפרסמת
באתר קבוצת הריףwww.scuba.co.il :
מחיר והטבות נוספות לכרטיס חבר " -ספורטיבי":
כולל שירות חופשי לשנה של :מילוי ושימוש במכלי נייטרוקס ( 32%ו  )36%ואוויר  +משקולות .
מיכל אחד לצלילה אחת ( לא כולל דאבלים ,פוני ,וכו. ) ...
מחיר ₪ 550 :למנוי חדש ₪ 480 ,לחידוש מנוי.
מחיר והטבות נוספות לכרטיס חבר " -טכני":
כולל שירות חופשי לשנה של :מילוי ושימוש במכלים של כל תערובת נייטרוקס עד  ,40%כולל מכלי
"פוני" " ,דאבלים " ומשקולות ,הנחה של  20%על מילוי הליום.
מחיר.₪ 1200 :
סוג הכרטיס המבוקש (סמן)  כרטיס חבר "ספורטיבי"

כרטיס חבר "טכני"

תנאים נוספים והצהרת המבקש:
ידוע לי שההנחות וההטבות לעיל הינם לשימושי האישי בלבד ואינן ניתנות להעברה.
אני מצהיר ומתחייב בזאת שהשימוש במכלים/משקולות ומילוי גז הינם עבורי ועבורי בלבד וכי כל הצלילות
שאבצע יהיו בהתאם לכללי הבטיחות החוק והתקנות.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי דחיסת המכלים תהיה בהתאם לתקן  ,ANDIוכי המונח :שירות חופשי מתייחס
לכמות מיכלים/דחיסות הנדרשת לביצוע צלילה אחת בכל פעם ,ללא הגבלת מספר הצלילות החוזרות ,ובלבד
שהמכלים שנלקחו מהמועדון יוחזרו עד  ,17:00או שעת פתיחת המועדון בבוקר שלמחרת.
ההנח ות וההטבות לעיל הינם על המחירים המלאים כפי שהם מפורסמים במועדוני קבוצת הריף .אין כפל
מבצעים ואין הנחה על הנחה.
ידוע לי ואני מסכים לכך שקבוצת הריף תהיה רשאית לבטל מנוי זה במידה ונוכחה לדעת כי נעשה בו שימוש
בניגוד להצהרתי והתחייבותי זאת.
הנני מצהיר/ה שאני מסכים ומקבל את כל הרשום לעיל

תאריך___/ ___ /___ :

חתימת המבקש ____________________

 ------------------------------------------------------לשימוש פנימי -----------------------------------------------------

שולם בח"נ מספר _____________ תוקף הכרטיס __/ __ /__ __ :
חתימת מנהל מאשר ________________
מספר לקוח במערכת _______________

חותמת מועדון ______________

