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 5/28-26 שניסבב   – 2022 טופס רישום פאנג'ויה
  :הנחיות

 FUNJOYA.CO.IL2MAY@דוא"ל: ב תעודות של חברי החדר,צילום בצירוף  ולשלוח אותואת הטופס  יש למלא  .1

 . במוסד שלוקח חלק בנופש( חייב להיות סטודנט "ראש החדר"מזמין החדר ) .2

ל .3 המכללה  בנופש: המסלול האקדמי  אונמוסדות שלוקחים חלק  אביב  'מינהל,  ת תל  אביב, האקדמית  יפו,    –  ל 
 . ולוינסקי  סמינר הקיבוציםפרס, שנקר, אפקה,  

 . ח"ש 250של   ספתתו םישל ל,כל ודנטנו סטמי שאיכן  ולוקח חלק בנופש  אינו שמי שלומד במוסד  .4

והגשתו   .5 הטופס  במלוןאישור  ים  מהוו ם  אינמילוי  המקום  הבטחת  או  לאירוע  "כלהרישום    |  רישום  בסיס   על 
זוכה  י  "הקודם  לצ|  סדר  3יין  ש  לפי  |ה  חלופות  לא  עדיפויות  או    פנוי  חדר  היהי  אם  המבוקש    נות במלומהסוג 

 . חלופי  ןמלוחדר/לצורך הצעת י  נטלפו קשר  עמכם רוציהמוקד    ,יםהמבוקש

ת  .6 אוט יקבלה  שנרשמ   ומטית שלח  הדוא"ל  בטופסלכתובת  ההעתק  להפיק  תן  ינ  |  ה  בכתובת:דרך  שלנו   אתר 
JOYA.CO.ILWWW.FUN ("אתר פאנג'ויה") . 

לנופש מהווה .7 ות  בולר,  פאנג'ויה  ופיע באתרהמ ש  הנופהסכמה לתקנון    הרישום  יוור דושא  בנמדיניות הביטולים 
 . תפעולק ול לשיוו  משמשיםהודוא"ל   SMSדרך הודעות  םפרסוו

למ .8 הבכניסה  שאלישהמסיבות  ל  מסלול  אםבהת  תיעשהיכה  רסיבות  המלוןו  מותנה |    צמיד/ ייך  האירוע  קיום 
)משטר גורמי הרישוי  ועוד(  ,הבאישור  ל  |  משרד הבריאות, כב"ה  בתנאים שיקבעו    עמודעל המשתתפים באירוע 

 .למועד האירוע ןו ת השונות נכע"י הרשויו

       כאחד לנשים ולגברים  כמובן  מיועד  הוא אך  ,טעמי נוחות בלבדמ הטופס מנוסח בלשון זכר  .9
 

 

 :בחירת מלון

 _ _____  חדר:כמות אנשים ב __________ __  :3עדיפות   __ ________ __ : 2עדיפות    ______ __ _ ___ :1עדיפות 
 

 __ ___ ____  :אדם בחדרכל  ורעב  ₪ 150  בהכרח עם מרפסת()לא  בריכהל עם נוףר חד  שדרוגים:

 _ ________   :(מהמוקד שרם קיתכ, יצרו א וויטות במלוןס במידה ויש) בסוויטה ניםמעוניי 

 ______ ___________________________ ___________________________________________ הערות:

 1משתתף 

  _ _________________נייד:    ________ _________ת"ז:    _______________שם משפחה:    _______________שם פרטי:  

 _ ___________    :טודנטסהאם      _______ _____   מין:  ______  __________________ ________________  כתובת דוא"ל:

   ___ _________   :ת לימודשנ  _ ________________ מסלול לימודים:   _______________ __________ _שם המוסד:  ן, כ אם

 _ ___________  :UNIQברשותך כרטיס אשראי האם     ___ _________  שן:מע אםה

  ₪ 250שלם תוספת של י( כלל טסטודנ  פוס אחר או מי שאינובקמ לומדסטודנט ה) במוסד שלוקח חלק בנופששאינו לומד  - 'אורח'

 אורח אחד שאינו סטודנט  מקסימום חדר כל ל רףלצניתן בכל חדר  |   ממוסד שלוקח חלק בנופשסטודנט אחד  לפחותחובה 

                  ____  ____  ספרות אחרונות בגב הכרטיס:  3  _ ____/_____  תוקף:__________________  __________  :יס אשראיכרט  ' מס

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלותאינו  יס  טראם  בעל  לתשלום  __________________:  שם   ________  ___  :סכום 

   (₪ 20 של דמי טיפולם בומיתשל 8 – 4 בין ,ללא ריביתתשלומים  3 דע)_  ___(: _8עד  1) ומיםתשל

 [ ' אחרוןסבר אודות ההטבות בעמה] ____ __ הטבה:ר בח אם כן,  ______: 2021בשנת  (מרכזי)נופש פאנג'ויה רשום להיית  האם**

 

 לשימוש פנימי: 
 __________ הוקלד ע"י: ________
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 2משתתף 
 

  _ _________________נייד:    _________________ת"ז:    _______________שם משפחה:    _______________שם פרטי:  

     _ ___________ _   :טודנטסהאם     _____________   מין:  ______  _ _______________________________  כתובת דוא"ל:

                                   ____________  :ת לימודשנ  _ ________________ סלול לימודים:מ    ____ _____________________ _המוסד: שם  אם כן, 

 _______ _____  :UNIQברשותך כרטיס אשראי  האם   _______ _____  מעשן: אםה

  ₪ 250תוספת של  שלםי( כלל חר או מי שאינו סטודנטוס אפבקמ לומדסטודנט ה) במוסד שלוקח חלק בנופששאינו לומד  - 'אורח'

 אורח אחד שאינו סטודנט מקסימום חדר כל ל רףלצניתן חדר  |   בכל ממוסד שלוקח חלק בנופשסטודנט אחד  לפחותחובה 

                  ____  ____  ספרות אחרונות בגב הכרטיס:  3  _ ____/_____  תוקף:__________________  __________  :יס אשראיכרט  ' מס

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלות  אינו רטיס  אם  בעל  לתשלום:  __________________:  שם   ______  _____  סכום 

   (.₪ 20 של דמי טיפולם בומיתשל 8 – 4 בין ,ללא ריביתתשלומים  3 עד)_  ___(: _8עד  1) ומיםתשל

 [ ' אחרוןסבר אודות ההטבות בעמה] ____ __ הטבה:ר בח כן, אם  ______: 2021בשנת  (מרכזי)נופש פאנג'ויה רשום להיית  האם**

 

 3משתתף 
 

  _ _________________נייד:    _________________ת"ז:    _______________שם משפחה:    _______________שם פרטי:  

     _ _______ ____ _   :טודנטסהאם     _____________   מין:  ______  _ _______________________________  כתובת דוא"ל:

                                   ____________  :ת לימודשנ  _ ________________ סלול לימודים:מ    ____ _____________________ _שם המוסד:  אם כן, 

 _______ _____  :UNIQברשותך כרטיס אשראי  האם   _______ _____  מעשן: אםה

  ₪ 250תוספת של  שלםי( כלל פוס אחר או מי שאינו סטודנטבקמ לומדה ודנטסט) במוסד שלוקח חלק בנופששאינו לומד  - 'אורח'

 אורח אחד שאינו סטודנט מקסימום חדר כל ל רףלצניתן חדר  |   בכל ממוסד שלוקח חלק בנופשסטודנט אחד  לפחותחובה 

                  ____  ____  :רטיסספרות אחרונות בגב הכ  3  _ ____/_____  תוקף:__________________  __________  :יס אשראיכרט  ' מס

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלות  אינו רטיס  אם  בעל  לתשלום:  __________________:  שם   ______  _____  סכום 

   (.₪ 20 של דמי טיפולם בומיתשל 8 – 4 בין ,ללא ריביתתשלומים  3 עד)_  ___(: _8עד  1) ומיםתשל

 [ ' אחרוןסבר אודות ההטבות בעמה] ____ __ הטבה:ר בח אם כן,  ______ :2021בשנת  (מרכזי)נופש פאנג'ויה רשום להיית  האם**
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 אישור הזמנה 

קראנו  ים כי  שרמא  אנו.  םנכונים ומדויקי  בטופס  יםהרשומהפרטים  כי כל  וידאתי עם כל חברי החדר ואנו מאשרים   ✓

 . יותנא כל ואנו מאשרים את WWW.FUNJOYA.CO.IL רתבא קנון הנופשאת ת

הודעות    או ו/ SMS לחברת ההפקה ו/או מי מטעמה לשלוח אלינו הודעות ם כל חברי החדר ואנחנו מאשריםתי עוידא ✓

ו/או פרסומ  מנותני החסותת  י אודודוא"ל עם מידע תפעולי  ניתן לסרב בראש הנופש, לרבות הצעת הטבות/הזמנות   .

 .תב באמצעות דוא"לד בכלחזור מאישורכם בכל עת תוך פנייה למוקהטופס תחת 'הערות' ו/או 

 

 ___________________   :(שם מלא) חתימה_______________    ך:תארי
 

 

 4תתף מש
 

  _ _________________נייד:    _________________ת"ז:    _______________שם משפחה:    _______________שם פרטי:  

     _ ___________ _   :טטודנסהאם     _____________   מין:  ______  _ _______________________________  כתובת דוא"ל:

                                   ____________  :ת לימודשנ  _ ________________ סלול לימודים:מ    ____ _____________________ _שם המוסד:  אם כן, 

 _______ _____  :UNIQברשותך כרטיס אשראי  האם   _______ _____  מעשן: אםה

  ₪ 250תוספת של  שלםי( כלל פוס אחר או מי שאינו סטודנטבקמ לומדסטודנט ה) ק בנופשח חלבמוסד שלוקשאינו לומד  - 'אורח'

 אורח אחד שאינו סטודנט מקסימום חדר כל ל רףלצניתן חדר  |   בכל ממוסד שלוקח חלק בנופשסטודנט אחד  לפחותחובה 

                  ____  ____  ונות בגב הכרטיס:אחר  ספרות  3  _ ____/_____  תוקף:__________________  __________  :יס אשראיכרט  ' מס

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלות  אינו רטיס  אם  בעל  לתשלום:  __________________:  שם   ______  _____  סכום 

   (.₪ 20 של דמי טיפולם בומיתשל 8 – 4 בין ,ללא ריביתתשלומים  3 עד)_  ___(: _8עד  1) ומיםתשל

 [ ' אחרוןסבר אודות ההטבות בעמה] ____ __ הטבה:ר בח אם כן,  ______: 2021בשנת  (כזימרש )נופפאנג'ויה רשום להיית  האם**

 

 2021רכזי נופש מפאנג'ויה למשתתפי   – בר אודות בחירת הטבההס

לנופש   רשומים  שהיו  שביטלו  ול  2021המרכזי  לקוחות  של    מיבד  חדרקוחות  לקבל  ,  50%ביטול  הטבה  מאיתנו  זכאים 

לנופב לאדם  ה|    2022  שהרשמה  להעברה  ניתנת  ואינה  אישית  אחר  הטבה  לנופש  לנופש    ןנית|  או  ההטבה  את  לנצל 

 . לבחירתכם

  .מימושים בחדרהעל כמות   אין מגבלהניתן לממש בכל מלון וכל סוג חדר,  -  הנחה בהזמנת חדר ₪ 200 :אפשרות א'

  קשים + חולצה  + כוסות+  תתוספ +  ילה(טק  / ג'ין / בקבוק לבחירה )וודקה כוללת  - חבילת אלכוהול מפנקת :'באפשרות 

       גיםכובע ממות או

 10:00בשעה   4.1.2022ת ההרשמה, עד  חימים ממועד פתי 7ההטבה ניתנת למימוש במשך       שימו
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