לשימוש פנימי:
שם היחצ"ן_________________ :

טופס רישום פאנג'ויה  – 2022סבב שני 26-28/5
הנחיות:
 .1שימו
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

מדובר באירוע פרטי ואין לחברת ההפקה שום קשר לאגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי

הרצליה או למרכז הבינתחומי הרצליה עצמו.
יש למלא ולשלוח את הטופס ,בצירוף צילום תעודות של חברי החדר ,בדוא"לSIGNUP@FUNJOYA.CO.IL :
מזמין החדר ("ראש החדר") חייב להיות סטודנט במרכז הבינתחומי הרצליה.
מי שלומד במוסד שאינו הבינתחומי או במוסד שאינו אחד המוסדות שלוקחים חלק בנופש פאנג'ויה סבב שני וכן
מי שאינו סטודנט כלל ,ישלם תוספת של  250ש"ח.
מילוי הטופס והגשתו אינם מהווים אישור רישום לאירוע או הבטחת המקום במלון | הרישום על בסיס "כל
הקודם זוכה" | יש לציין  3חלופות לפי סדר העדיפויות | אם לא יהיה חדר פנוי מהסוג המבוקש או במלונות
המבוקשים ,המוקד יצור עמכם קשר טלפוני לצורך הצעת חדר/מלון חלופי.
קבלה תישלח אוטומטית לכתובת הדוא"ל שנרשמה בטופס | ניתן להפיק העתק קבלה דרך האתר שלנו בכתובת:
"( WWW.FUNJOYA.CO.ILאתר פאנג'ויה").
הרישום לנופש מהווה הסכמה לתקנון הנופש המופיע באתר פאנג'ויה ,לרבות מדיניות הביטולים ובנושא דיוור
ופרסום דרך הודעות  SMSודוא"ל המשמשים לשיווק ולתפעול.
כניסה למסיבות הבריכה תיעשה בהתאם למסלול המסיבות שאליו שייך המלון/צמיד.
קיום האירוע מותנה באישור גורמי הרישוי (משטרה ,משרד הבריאות ,כב"ה ועוד) | על המשתתפים באירוע
לעמוד בתנאים שיקבעו ע"י הרשויות השונות נכון למועד האירוע.

 .10הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הוא מיועד כמובן לנשים ולגברים כאחד
בחירת מלון:
עדיפות  ____________ :1עדיפות  ____________ :2עדיפות  ____________ :3כמות אנשים בחדר:

נא_לבחור
____
_

שדרוגים :חדר עם נוף לבריכה (לא בהכרח עם מרפסת)  ₪ 150עבור כל אדם בחדר_ :נא_לבחור
_____
נא_לבחור
_____
מעוניינים בסוויטה (במידה ויש סוויטות במלון ,יצרו איתכם קשר מהמוקד)_ :
הערות____________________________________________________________________________ :

משתתף 1
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _________________ :נייד__________________ :
____________ האם סטודנט_ :נא לבחור
כתובת דוא"ל ________________________________________ :מין_ :נא לבחור
____________

אם כן ,שם המוסד __________________________ :מסלול לימודים _________________ :שנת לימוד_ :נא לבחור
____________
____________ האם ברשותך כרטיס אשראי _ :UNIQנא לבחור
האם מעשן_ :נא לבחור
____________

'אורח'  -שאינו לומד במוסד שלוקח חלק בנופש (סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט כלל) ישלם תוספת של ₪ 250
חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד שלוקח חלק בנופש בכל חדר | ניתן לצרף לכל חדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט
____01 /
2022
_____  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :
מס' כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף_ :

אם הכרטיס אינו בבעלות הנרשם ,שם בעל הכרטיס __________________ :סכום לתשלום___________ :
תשלומים ( 1עד ( ______1 :)8עד  3תשלומים ללא ריבית ,בין  8 – 4תשלומים בדמי טיפול של .)₪ 20
________ אם כן ,בחר הטבה_ :נא_לבחור
** האם היית רשום לפאנג'ויה (מרכזי או לבינתחומי) בשנת _ ?2021נא_לבחור
________ [הסבר אודות
ההטבות בעמ' אחרון]

משתתף 2
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _________________ :נייד__________________ :
נא לבחור
כתובת דוא"ל ________________________________________ :מין_ :נא לבחור
____________
____________ האם סטודנט_ :
אם כן ,שם המוסד __________________________ :מסלול לימודים _________________ :שנת לימוד_ :נא לבחור
____________

____________ האם ברשותך כרטיס אשראי _ :UNIQנא לבחור
האם מעשן_ :נא לבחור
____________

'אורח'  -שאינו לומד במוסד שלוקח חלק בנופש (סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט כלל) ישלם תוספת של ₪ 250
חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד שלוקח חלק בנופש בכל חדר | ניתן לצרף לכל חדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט
____01 /
מס' כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף2022_ :
_____  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :

אם הכרטיס אינו בבעלות הנרשם ,שם בעל הכרטיס __________________ :סכום לתשלום___________ :
תשלומים ( 1עד ( ______1 :)8עד  3תשלומים ללא ריבית ,בין  8 – 4תשלומים בדמי טיפול של .)₪ 20
________ אם כן ,בחר הטבה_ :נא_לבחור
** האם היית רשום לפאנג'ויה (מרכזי או לבינתחומי) בשנת _ ?2021נא_לבחור
________ [הסבר אודות
ההטבות בעמ' אחרון]

משתתף 3
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _________________ :נייד__________________ :
____________ האם סטודנט_ :נא לבחור
כתובת דוא"ל ________________________________________ :מין_ :נא לבחור
____________
אם כן ,שם המוסד __________________________ :מסלול לימודים _________________ :שנת לימוד_ :נא לבחור
____________

____________ האם ברשותך כרטיס אשראי _ :UNIQנא לבחור
האם מעשן_ :נא לבחור
____________

'אורח'  -שאינו לומד במוסד שלוקח חלק בנופש (סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט כלל) ישלם תוספת של ₪ 250
חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד שלוקח חלק בנופש בכל חדר | ניתן לצרף לכל חדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט
____01 /
מס' כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף2022_ :
_____  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :

אם הכרטיס אינו בבעלות הנרשם ,שם בעל הכרטיס __________________ :סכום לתשלום___________ :
תשלומים ( 1עד ( ______1 :)8עד  3תשלומים ללא ריבית ,בין  8 – 4תשלומים בדמי טיפול של .)₪ 20
נא_לבחור
** האם היית רשום לפאנג'ויה (מרכזי או לבינתחומי) בשנת _ ?2021נא_לבחור
________ [הסבר אודות
________ אם כן ,בחר הטבה_ :
ההטבות בעמ' אחרון]
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משתתף 4
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _________________ :נייד__________________ :
____________ האם סטודנט_ :נא לבחור
כתובת דוא"ל ________________________________________ :מין_ :נא לבחור
____________
אם כן ,שם המוסד __________________________ :מסלול לימודים _________________ :שנת לימוד_ :נא לבחור
____________

____________ האם ברשותך כרטיס אשראי _ :UNIQנא לבחור
האם מעשן_ :נא לבחור
____________

'אורח'  -שאינו לומד במוסד שלוקח חלק בנופש (סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט כלל) ישלם תוספת של ₪ 250
חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד שלוקח חלק בנופש בכל חדר | ניתן לצרף לכל חדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט
____01 /
מס' כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף2022_ :
_____  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :

אם הכרטיס אינו בבעלות הנרשם ,שם בעל הכרטיס __________________ :סכום לתשלום___________ :
תשלומים ( 1עד ( ______1 :)8עד  3תשלומים ללא ריבית ,בין  8 – 4תשלומים בדמי טיפול של .)₪ 20
________ אם כן ,בחר הטבה_ :נא_לבחור
** האם היית רשום לפאנג'ויה (מרכזי או לבינתחומי) בשנת _ ?2021נא_לבחור
________ [הסבר אודות
ההטבות בעמ' אחרון]

הסבר אודות בחירת הטבה – למשתתפי פאנג'ויה 2021
לקוחות שהיו רשומים לנופש פאנג'ויה עבור סטודנטים שלומדים בבינתחומי  2021ולקוחות שביטלו חדר בדמי ביטול של
 ,50%זכאים לקבל מאיתנו הטבה בהרשמה לנופש  | 2022ההטבה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם או לנופש אחר | ניתן
לנצל את ההטבה לנופש לבחירתכם.
אפשרות א' ₪ 200 :הנחה בהזמנת חדר  -ניתן לממש בכל מלון וכל סוג חדר ,אין מגבלה על כמות המימושים בחדר.
אפשרות ב' :חבילת אלכוהול מפנקת  -כוללת בקבוק לבחירה (וודקה  /ג'ין  /טקילה)  +תוספת  +כוסות  +קשים  +חולצה
או כובע ממותגים
שימו

ההטבה ניתנת למימוש במשך  7ימים ממועד פתיחת ההרשמה ,עד  4.1.2022בשעה 10:00

אישור הזמנה
✓ וידאתי עם כל חברי החדר ואנו מאשרים כי כל הפרטים הרשומים בטופס נכונים ומדויקים .אנו מאשרים כי קראנו
את תקנון הנופש באתר  WWW.FUNJOYA.CO.ILואנו מאשרים את כל תנאיו.
✓ וידאתי עם כל חברי החדר ואנחנו מאשרים לחברת ההפקה ו/או מי מטעמה לשלוח אלינו הודעות  SMSו/או הודעות
דוא"ל עם מידע תפעולי ו/או פרסומי אודות הנופש ,לרבות הצעת הטבות/הזמנות מנותני החסות .ניתן לסרב בראש
הטופס תחת 'הערות' ו/או לחזור מאישורכם בכל עת תוך פנייה למוקד בכתב באמצעות דוא"ל.

תאריך _______________ :חתימה (שם מלא)___________________ :
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