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2021  פאנג'ויה  – טופס רישום
דים במרכז הבינתחומי לסטודנטים שלומ 

:הנחיות 

נתחומי הרצליה  של המרכז הבי לאגודת הסטודנטים  קשר  ההפקה  חברת  אין למדובר באירוע פרטי ויובהר, כי   .1
 .או למרכז הבינתחומי הרצליה עצמו

 FUNJOYA.CO.ILSIGNUP@: דוא"לבלנציג השיווק או לשלוח למוקד  ואת הטופס ולהגישיש למלא  .2
 . במרכז הבינתחומי הרצליה  ( חייב להיות סטודנט"ראש החדר"מזמין החדר ) .3
 . ח"ש 300של  ספתתו םישל ,טמי שאינו סטודנכן ו מרכז הבינתחומי הרצליהשאינו המי שלומד במוסד  .4
על בסיס בצע  תי  וםרישה  -  רישום לאירוע או הבטחת המקום במלוןאישור  ים  מהוום  אינמילוי הטופס והגשתו   .5

 . חלופי ןצור קשר טלפוני ויציע מלויינציג ההפקה  ,במלון המבוקש פנוי חדר היהי אם לא"כל הקודם זוכה". 
 .ה בטופסלכתובת הדוא"ל שנרשמ ומטיתשלח אוטיקבלה ת .6
מדיניות לרבות    ,WWW.FUNJOYA.CO.IL  פאנג'ויה  ופיע באתרהמש  הנופהסכמה לתקנון    הרישום לנופש מהווה .7

הנחיות ת ליבכם,  תשומ  .תפעול משמשים לשיווק ולהודוא"ל    SMSדרך הודעות    םפרסודיוור וושא  בנ הביטולים ו
'. בינתחומימרכז הפאנג'ויה עבור סטודנטים שלומדים בנופש  בתקנון'ספציפיות 

 . שהוזמן צמיד/לוןמייך האליו ששהמסיבות  מסלולל אםבהת תיעשהסיבות כניסה למ .8
אים לצורך השתתפות באירוע. ' והמשתתף מצהיר כי הוא עומד בכל התנקיים תחת 'תו ירוקהאירוע מת .9

 .לנשים ולגברים כאחד מיועד כמובן הואאך  ,טעמי נוחות בלבדמהטופס מנוסח בלשון זכר  .10

 __ _____ _ ר:כמות אנשים בחד_________  ____________________ מלון:שם ה

לא [  |  ] כן ות מרכזיים בלבד ונמלב ,אדם בחדרכל   ורעב ₪ 150 בהכרח עם מרפסת()לא  בריכהל עם נוףר  חד :ספתות

_________________________________ ___________________________________________ הערות: 

1משתתף  

פרטי:   משפחה:    _ ______________שם  מעשן:   _______________ ת"ז:    _____ __________ שם  לא    | כן    האם 

נייד:   דוא"ל:  __________________  טלפון  נ    |    ז    מין:  ______  ____ ________________@_____________  כתובת 

 ____ _   שנת לימודים:  _______ ____________   אם כן, מסלול לימודים:         לא   |כן      :נתחומי הרצליהביה  מרכזטודנט בס האם  

      לא    |  כן      :UNIQאם ברשותך כרטיס אשראי  ה    _________________ _ ______  דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

|₪   300שלם תוספת של  י   -  מרכז הבינתחומי הרצליה ( שאינו לומד ב פוס אחר או מי שאינו סטודנטמלומד בק ודנט ה טס )אורח"  "

 אורח אחד שאינו סטודנט כלל מקסימום  לחדר  לצרף  ניתן  בכל חדר  |  המרכז הבינתחומי  סטודנט אחד של  לפחות חובה 

אשראי: כרטיס  בגב הכרטיס:  3  ____ _____  : תוקף___  _________________________   מספר  ____ ___ _   ספרות אחרונות 

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלותאינו  רטיס  אם  בעל  שם  את  _________________________ ציינו   :  ______

 (.  "חש  20 שלדמי טיפול ם ב ומיתשל 6 –  4, לא ריבית מים לתשלו 3 עד)(: ___   6עד    1)  מספר תשלומים_________   סכום לתשלום:

לא     |    כן  ? 15.3.2020וביטלת את ההזמנה לאחר תאריך    2020פאנג'ויה בשנת  לנופש   ה/היית רשום  האם  **

 לשימוש פנימי:
_____ _________הוקלד ע"י: ________ 

_____ _________: ____ווקהשי  נציגשם  

/
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3  שתתףמ

פר משפחה:    _ ______________ טי:  שם  מעשן:   _______________ ת"ז:    _____ __________ שם  לא    | כן    האם 

נייד:   דוא"ל:  __________________  טלפון  נ    |    ז    מין:  ______  ____ ________________@_____________  כתובת 

 ____ _   שנת לימודים:  _______ ____________   ל לימודים:אם כן, מסלו          לא   |כן       :הבינתחומי הרצליה  מרכזטודנט בס האם  

      לא    |  כן      :UNIQאם ברשותך כרטיס אשראי  ה    _________________ _ ______  דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

|₪   300שלם תוספת של  י   -  ז הבינתחומי הרצליה מרכאינו לומד ב ( ש טודנטינו ספוס אחר או מי שאלומד בקמסטודנט ה )"אורח"  

 אורח אחד שאינו סטודנט כלל מקסימום  לחדר  לצרף  ניתן  בכל חדר  |  המרכז הבינתחומי  סטודנט אחד של  לפחות חובה 

אשראי: כרטיס  בגב  3  ____ _____  תוקף: __________________  __________   מספר  ____ ___ _   יס:הכרט  ספרות אחרונות 

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלותאינו  רטיס  אם  בעל  שם  את  _________________________ ציינו   :  ______

 (.  "חש  20 שלדמי טיפול ם ב ומיתשל 6 –  4תשלומים ללא ריבית,  3 עד)(: ___   6עד    1)  מספר תשלומים_________   סכום לתשלום:

לא     |    כן  ? 15.3.2020וביטלת את ההזמנה לאחר תאריך    2020פאנג'ויה בשנת  לנופש   ה/היית רשום  אם ה **

2משתתף  

פרטי:   משפחה:    _ ______________שם  מעשן:   _______________ ת"ז:    _____ __________ שם  לא    | כן    האם 

ניטלפו דוא"ל:  ____________  ______יד:  ן  נ    |    ז    מין:  ______  ____ ________________@_____________  כתובת 

 ____ _   שנת לימודים:  _______ ____________   אם כן, מסלול לימודים:         לא   |כן      :הבינתחומי הרצליה  מרכזטודנט בס האם  

      לא    |  כן      :UNIQאם ברשותך כרטיס אשראי  ה    _________________ _ ______  דים:לימו  דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד במי

|₪   300שלם תוספת של  י   -  מרכז הבינתחומי הרצליה ( שאינו לומד ב פוס אחר או מי שאינו סטודנטלומד בקמסטודנט ה )"אורח"  

 אורח אחד שאינו סטודנט כלל מקסימום  לחדר  ף  לצרניתן  ר  |  בכל חד י  נתחומהמרכז הביסטודנט אחד של  לפחות חובה 

אשראי: כרטיס  בגב הכרטיס:  3  ____ _____  תוקף: __________________  __________   מספר  ____ ___ _   ספרות אחרונות 

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלותאינו  רטיס  אם  בעל  שם  את  __________________ציינו   :_____ ________  

 (.  "חש  20 שלדמי טיפול ם ב ומיתשל 6 –  4תשלומים ללא ריבית,  3 עד)(: ___   6עד    1)  מספר תשלומים_________   סכום לתשלום:

לא     |    כן  ? 15.3.2020וביטלת את ההזמנה לאחר תאריך    2020פאנג'ויה בשנת  לנופש   ה/היית רשום  האם  **

/

/
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הזמנה אישור 

 WWW.FUNJOYA.CO.IL  : רבאת  קנון הנופש ת קראנו את  .  ם חברי החדר את הפרטים הרשומים בטופס ר בש מאש  יאנ ✓

 יו. ואנו מאשרים את תנא

הודע ✓ קבלת  החדר  חברי  בשם  מאשר  )תפ  SMSות  אני  ופרסוודוא"ל  ו/אמייםעולים  ההפקה  חברת  מטעם  מי  (   ה מטעמ ו 

 .עת תוך פנייה למוקד בדוא"ל(ור מאישורכם בכל חזל ות' או'הערתחת ופס אש הטלסרב בר)ניתן    הנופש   ןולתקנאם  בהת 

___________________  :(שם מלא)  חתימה _______________      ך: תארי

4משתתף  

פרטי:   משפחה:    _ ______________שם  מעשן:   _______________ ת"ז:    _____ __________ שם  לא    | כן    האם 

נייד:   דוכתו  __________________  טלפון  נ    |    ז    מין:  ______  ____ __________________________@___  א"ל:בת 

 ____ _   שנת לימודים:  _______ ____________   אם כן, מסלול לימודים:         לא   |כן      :הבינתחומי הרצליה  מרכזטודנט בס האם  

      לא    |  כן      :UNIQי  טיס אשראתך כר אם ברשוה    _________________ _ ______  דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

|₪   300שלם תוספת של  י   -  מרכז הבינתחומי הרצליה ( שאינו לומד ב פוס אחר או מי שאינו סטודנטלומד בקמסטודנט ה )"אורח"  

 סטודנט כלל ד שאינו רח אחאו מקסימום  לחדר  לצרף  ניתן  בכל חדר  |  המרכז הבינתחומי  סטודנט אחד של  לפחות חובה 

אשראי:מספ  כרטיס  בגב הכרטיס:  3  ____ _____  תוקף: __________________  __________   ר  ____ ___ _   ספרות אחרונות 

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלותאינו  רטיס  אם  בעל  שם  את  _________________________ ציינו   :  ______

 (.  "חש  20 שלדמי טיפול ם ב ומיתשל 6 –  4תשלומים ללא ריבית,  3 עד)(: ___   6עד    1)  ר תשלומיםמספ _________   לתשלום:  סכום 

לא     |    כן  ? 15.3.2020וביטלת את ההזמנה לאחר תאריך    2020פאנג'ויה בשנת  לנופש   ה/היית רשום  האם  **

/
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