
 __________________ :מכירהציג נ

 לשימוש פנימי: 

 מספר אישור תעודות:_______ ____ תאריך:_____________________הוקלד ע"י:__

 אונ' ת"א – 2019טופס רישום פאנג'ויה יוני 

 הנחיות רישום:
 .חובה לחתום בסוף הטופס – בקמפוסאותו לנציג הרישום או לעמדת הרישום  הגישיש למלא את הטופס ול .1
)אונ' ת"א/ המכללה למנהל/אונ' בקמפוס שלוקח חלק בנופש  ר )"ראש החדר"( חייב להיות סטודנטדמזמין הח .2

 דרכו מגישים את הטופס. שנקר/אפקה/לוינסקי/סמינר הקיבוצים(/יפו"א עברית/אקדמית ת
 לאדם.₪  200בסך שלמו תוספת ישאינם לוקחים חלק בנופש, קמפוסים הלומדים בסטודנטים  .3
הרישום על . מלוןאו הבטחת המקום ב אינו מהווה אישור רישום לאירוע רישוםמילוי הטופס והגשתו לנציג ה .4

ויציע מלונות טלפוני קשר יצור נציג ההפקה  ,במלון המבוקשים שלא יהיו חדר ידהבמ .בסיס "כל הקודם זוכה"
 .חלופיים

 , לאחר אישור עסקת האשראי.אוט' לכל אחד מחברי החדר לכתובת הדוא"ל שנרשמה בטופסלח קבלה תש .5
 FUNJOYA.CO.IL  שלנו אתרב העתקלהוריד  ניתן, שעות מהגשת הטופס 72תוך קבלה  התקבלהבמידה שלא 

( לרבות בנושא דיוור ופרסום FUNJOYA.CO.IL)המופיע באתר:  הסכמה לתקנון הנופש הרישום לנופש מהווה .6

ניתן לציין בהערות כי אינכם מעוניינים להצטרף  .ולתפעולודוא"ל אשר משמשים לשיווק  SMSדרך הודעות 

 .לרשימת הדיוור או בהודעה למוקד שירות הלקוחות שלנו בכל שלב מאוחר יותר
 בלבד. בפועלנרשמים אליו אתם  ,עפ"י המסלול אליו שייך המלון – יסה למסיבות הבריכהנכ .7
 כמובן שהוא פונה לנשים ולגברים כאחד!הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך  .8
 
 

    __________________  כמות אנשים בחדר: _______________מלון: ____
 

 [ לא / כן ] במלונות המרכזיים בלבד אפשרי - דרלאדם בח₪  100ר: מחי. החדר עם "נוף לבריכה" תוספת:
 
 

 ___________________________הערות:____________________________________________
 

____________________________________________________________________________ 

 :1ף משתת

 לא  / כן  :האם מעשן_  ______________ :ת.ז_  ______________ :שם משפחה_  ______________ :שם פרטי

 

 נ /   ז   מין:_____________ ___________@___________ כתובת דוא"ל:_________ _________ :דין ניטלפו

 

 ד   | ג   | ב   | ודים: א ______________ שנת לימ___ מסלול לימודים:  ) כן / לא ( ?ל אביבאונ' תבהאם סטודנט 

      ________________________?את/ה סטודנט היכן ,רסיטת תל אביבבאוניבסטודנט במידה שלא 

חובה לפחות סטודנט אחד של אונ' ת"א בכל ₪ |  200אורח )סטודנט מקמפוס אחר/לא סטודנט( שאינו לומד בקמפוס שלוקח חלק בנופש ישלם תוספת של 

סטודנט  | טודנטים באונ' ת"אסטודנט באף מוסד אקדמי לכל חדר | תינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סם אורח אחד שאינו ימוסמקחדר | ניתן להכניס 

 ₪ 200ישלם תוספת של  שלא משלם דמי רווחהמאונ' ת"א 

 _____ ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 3_____    תוקף:___   _________________________ אשראי: כרטיסמספר 

 ___________________________הכרטיס: ____במידה שלא, שם בעל  ________האם הכרטיס הוא על שמך?

 ₪( 20בדמי טיפול של  10תשלומים עד  4-ת מתשלומים ללא ריבי 3עד )  ___ :(10עד  1) מספר תשלומים_ _________ סכום לתשלום:

 



 

 לשימוש פנימי: 

 ע"י:______________ תאריך:_____________ מספר אישור תעודות:_______הוקלד 

 :2משתתף 

 לא  / כן  :האם מעשן_  ______________ :ת.ז_  ______________ :שם משפחה_  ______________ :שם פרטי

 

 נ /   ז   מין:_____________ ___________@___________ כתובת דוא"ל:__ ________________ ד:ין ניטלפו

 

 ד   | ג   | ב   | ודים: א ______________ שנת לימ___ מסלול לימודים:  ) כן / לא ( ?ל אביבאונ' תבהאם סטודנט 

      ________________________?את/ה סטודנט היכן ,רסיטת תל אביבבאוניבסטודנט במידה שלא 

חובה לפחות סטודנט אחד של אונ' ת"א בכל ₪ |  200אורח )סטודנט מקמפוס אחר/לא סטודנט( שאינו לומד בקמפוס שלוקח חלק בנופש ישלם תוספת של 

סטודנט  | סטודנט באף מוסד אקדמי לכל חדר | תינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סטודנטים באונ' ת"אם אורח אחד שאינו ימוסמקחדר | ניתן להכניס 

 ₪ 200ישלם תוספת של  שלא משלם דמי רווחהמאונ' ת"א 

 _____ ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 3_____    תוקף:___   _________________________ אשראי: כרטיסמספר 

 ___________________________הכרטיס: ____במידה שלא, שם בעל  ________האם הכרטיס הוא על שמך?

 ₪( 20בדמי טיפול של  10תשלומים עד  4-ת מתשלומים ללא ריבי 3עד )  ___ :(10עד  1) מספר תשלומים_ _________ סכום לתשלום:

 

 

 :3משתתף 

 לא  / כן  :האם מעשן_  ______________ :ת.ז_  ______________ :שם משפחה_  ______________ :שם פרטי

 

 נ /   ז   מין:_____________ ___________@___________ כתובת דוא"ל:_________ _________ ד:ין ניטלפו

 

 ד   | ג   | ב   | ודים: א ______________ שנת לימ___ מסלול לימודים:  ) כן / לא ( ?ל אביבאונ' תבהאם סטודנט 

      ________________________?את/ה סטודנט היכן ,רסיטת תל אביבבאוניבסטודנט במידה שלא 

חובה לפחות סטודנט אחד של אונ' ת"א בכל ₪ |  200מקמפוס אחר/לא סטודנט( שאינו לומד בקמפוס שלוקח חלק בנופש ישלם תוספת של אורח )סטודנט 

סטודנט  | סטודנט באף מוסד אקדמי לכל חדר | תינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סטודנטים באונ' ת"אם אורח אחד שאינו ימוסמקחדר | ניתן להכניס 

 ₪ 200ישלם תוספת של  שלא משלם דמי רווחהא מאונ' ת"

 _____ ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 3_____    תוקף:___   _________________________ אשראי: כרטיסמספר 

 ___________________________הכרטיס: ____במידה שלא, שם בעל  ________האם הכרטיס הוא על שמך?

 ₪( 20בדמי טיפול של  10תשלומים עד  4-ת מתשלומים ללא ריבי 3עד )  ___ :(10עד  1) תשלומיםמספר _ _________ סכום לתשלום:

 

 



 

 לשימוש פנימי: 

 ע"י:______________ תאריך:_____________ מספר אישור תעודות:_______הוקלד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החדר:ראש  חתימת

 FUNJOYA.CO.ILאני מאשר בשם חברי החדר את הפרטים הרשומים בטופס, קראנו את תקנון הנופש באתר  •

 ואנו מאשרים את תנאיו.

ודוא"ל )תפעולים ופרסומיים( מטעם חברת ההפקה ו/או מי  SMSאני מאשר בשם חברי החדר קבלת הודעות  •

 הכל בהתאם לתקנון הנופש.מטעמה, מכל סוג שהוא ו

 

 ___________________ חתימה:     ________________ _______________   שם מלא: תאריך:

 :4משתתף 

 לא  / כן  :האם מעשן_  ______________ :ת.ז_  ______________ :שם משפחה_  ______________ :שם פרטי

 

 נ /   ז   מין:_____________ ___________@___________ כתובת דוא"ל:_________ _________ ד:ין ניטלפו

 

 ד   | ג   | ב   | ודים: א ______________ שנת לימ___ מסלול לימודים:  ) כן / לא ( ?ל אביבאונ' תבהאם סטודנט 

      ________________________?את/ה סטודנט היכן ,רסיטת תל אביבבאוניבסטודנט במידה שלא 

חובה לפחות סטודנט אחד של אונ' ת"א בכל ₪ |  200דנט( שאינו לומד בקמפוס שלוקח חלק בנופש ישלם תוספת של אורח )סטודנט מקמפוס אחר/לא סטו

סטודנט  | סטודנט באף מוסד אקדמי לכל חדר | תינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סטודנטים באונ' ת"אם אורח אחד שאינו ימוסמקחדר | ניתן להכניס 

 ₪ 200ישלם תוספת של  וחהשלא משלם דמי רומאונ' ת"א 

 _____ ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 3_____    תוקף:___   _________________________ אשראי: כרטיסמספר 

 ___________________________הכרטיס: ____במידה שלא, שם בעל  ________האם הכרטיס הוא על שמך?

 ₪( 20בדמי טיפול של  10תשלומים עד  4-ת מתשלומים ללא ריבי 3עד )  ___ :(10עד  1) מספר תשלומים_ _________ סכום לתשלום:

 

 

 :5משתתף 

 לא  / כן  :האם מעשן_  ______________ :ת.ז_  ______________ :שם משפחה_  ______________ :שם פרטי

 

 נ /   ז   מין:_ _______________________@___________ כתובת דוא"ל:_________ _________ ד:ין ניטלפו

 

 ד   | ג   | ב   | ודים: א ______________ שנת לימ___ מסלול לימודים:  ) כן / לא ( ?ל אביבאונ' תבהאם סטודנט 

      ________________________?את/ה סטודנט היכן ,רסיטת תל אביבבאוניבסטודנט במידה שלא 

חובה לפחות סטודנט אחד של אונ' ת"א בכל ₪ |  200קמפוס שלוקח חלק בנופש ישלם תוספת של אורח )סטודנט מקמפוס אחר/לא סטודנט( שאינו לומד ב

סטודנט  | סטודנט באף מוסד אקדמי לכל חדר | תינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סטודנטים באונ' ת"אם אורח אחד שאינו ימוסמקחדר | ניתן להכניס 

 ₪ 200 ישלם תוספת של שלא משלם דמי רווחהמאונ' ת"א 

 _____ ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 3_____    תוקף:___   _________________________ אשראי: כרטיסמספר 

 ___________________________הכרטיס: ____במידה שלא, שם בעל  ________האם הכרטיס הוא על שמך?

 ₪( 20בדמי טיפול של  10תשלומים עד  4-ת ממים ללא ריביתשלו 3עד )  ___ :(10עד  1) מספר תשלומים_ _________ סכום לתשלום:

 

 


