מספר ימי צלילה___ :

מבקש להשתתף בספארי בין התאריכים.______________ :

האם את/ה חבר/ה בקבוצת הריף? הקף בעיגול :כן  /לא .אם כן ציינ/י מספר חבר___________ :
 Xפרטים אישיים
שם פרטי :עברית __________________________

לועזית ________________________________

שם משפחה :עברית _________________________ לועזית ________________________________
טלפונים :בית _______________ _____ -

נייד______________ ______ -

עבודה ______________ _____ -

פקס ________________ ______ -

רח' ומס' בית _________________________ :ישוב _____________________ :מיקוד___________:
כתובת ______________________________@ __________________________________ :Email
תעודת זהות______________________ :

תאריך לידה___/___/___ :

מין :ז  /נ

מספר דרכון ______________________ :אזרחות __________________ :תוקף דרכון___/___/___ :
 Yפרטי דרגה ,נסיון ,ביטוח ,ציוד
דרגת צלילה ____________________:מספר צלילות_________:

תאריך צלילה אחרונה___/___/___:

תוקף ביטוח צלילה .___/___/___:אם ברצונך לשכור ציוד צלילה פרט זאת כאן:
מידות :גובה ____________ משקל ____________ מידת נעלים ___________
רשימת הציוד להשכרה____________________________________________________________ :
 Zתשלום
ברצוני לשלם על )סמנו ב :(x-ספארי .ביטוח צלילה .השכרת ציוד)המצוין למעלה(
אופן התשלום )סמנו ב :(x-כרטיס אשראי  מזומן ₪/דולרי
הסכום לחיוב לספארי בלבד .$______ :חיוב עבור ביטוח צלילה והשכרת ציוד יתבצע ביום ההגעה .
נא חייבו את כרטיס האשראי שלי שמספרו |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :תוקף __.__ /
[ חשוב לדעת:
• חריגה מתנאי הגשת דרכון לצורך הוצאת ויזה כמפורט באתר האינטרנט של "קבוצת הריף" באחריות
הלקוח ועל חשבונו בלבד.
• במקרה של ביטול ההשתתפות בספארי ,תגבה חברת "מרינה דיוורס" את דמי הביטול עפ"י ההסכם
באמצעות כרטיס האשראי של הלקוח.
• מעבר לסיני מצריך תוקף דרכון של  6חודשים לפחות.
• לבעלי דרכון זר וישראלי :יציאה וכניסה מהארץ מותנית בהצגת דרכון ישראלי בתוקף.
• אחרי ספארי צלילות בסיני חל איסור טיסה של  24שעות.
• לקבוצות בלבד! היציאה לאתרים המצריכים ויזה מותנית בכך שכל הקבוצה תקבל ויזה.
\ מדיניות ביטולים:
דמי הרשמה ע"ס  ₪ 100לא יוחזרו במקרה של ביטול לאחר הרשמה
ביטול הזמנה  3שבועות לפני המועד ,חיוב ב 25% -מעלות הספארי.
ביטול הזמנה שבועיים לפני המועד ,חיוב ב 50% -מעלות הספארי.
ביטול הזמנה שבוע לפני המועד ,חיוב ב 100% -מעלות הספארי.
תאריך ______/___/

חתימה_________________________

אין לשלוח פרטי כרטיס אשראי בדוא"ל
ידוע לי כי קיימת אזהרה של הרשויות בישראל להימנע מביקור בסיני
העברת טופס זה בפקס או באופן ידני מהווה הסכמה לכל פרטי הטופס

