לשימוש פנימי:
הוקלד ע"י__________________ :

טופס רישום פאנג'ויה 2020
21-23/5

הנחיות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

יש למלא את הטופס ולהגישו בעמדת הרישום בקמפוס – חובה לחתום בסוף הטופס.
מזמין החדר ("ראש החדר") חייב להיות סטודנט במוסד רלוונטי (המסלול האקדמי המכללה למינהל ,אונ' תל
אביב ,האקדמית תל אביב-יפו ,שנקר ,בינתחומי ,אפקה ,לוינסקי וסמינר הקיבוצים).
מי שאינו לומד באחד מהמוסדות הנ"ל ישלם תוספת של  250ש"ח.
מילוי הטופס והגשתו אינם מהווים אישור רישום לאירוע או הבטחת המקום במלון  -הרישום יתבצע על בסיס
"כל הקודם זוכה" .אם החדר המבוקש לא יהיה פנוי ,נציג ההפקה ייצור קשר טלפוני ויציע חלופה.
קבלה תישלח אוטומטית לכתובת הדוא"ל שנרשמה בטופס .אם לא תקבלו קבלה במהלך  72השעות מהגשת
הטופס ,ניתן להפיק העתק דרך האתר שלנו בכתובת"( WWW.FUNJOYA.CO.IL :אתר פאנג'ויה").
הרישום לנופש מהווה הסכמה לתקנון הנופש המופיע באתר פאנג'ויה ,לרבות בנושא דיוור ופרסום דרך הודעות
 SMSודוא"ל המשמשים לשיווק ולתפעול.
כניסה למסיבות הבריכה תיעשה בהתאם למסלול המסיבות שאליו שייך המלון שבו בחרתם להירשם בפועל.
הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

שם המלון ________________________ :כמות אנשים בחדר________ :
תוספת :חדר עם נוף לבריכה (לא בהכרח עם מרפסת)  ₪ 100עבור כל אדם בחדר ,במלונות מרכזיים בלבד [ כן | לא ]
הערות____________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
משתתף 1
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _______________ :האם מעשן :כן | לא
טלפון נייד __________________ :כתובת דוא"ל _______________________@________________ :מין:

ז | נ

מוסד לימוד :אונ' תל-אביב | המכללה למינהל | האקדמית ת"א-יפו | שנקר | אפקה | לוינסקי | סמינר הקיבוצים | בינתחומי
מסלול לימודים __________________ :שנת לימוד :א | ב | ג | ד

האם ברשותך כרטיס אשראי  :UNIQכן | לא

במידה ואינך סטודנט במוסדות לעיל ,האם סטודנט? כן | לא אם כן ,מוסד לימוד________________________ :
"אורח" (אדם שאינו לומד במוסד רלוונטי לנופש) ישלם תוספת של  | ₪ 250חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד רלוונטי בכל חדר
ניתן לצרף לחדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט כלל | תינתן עדיפות לחדרים בהם כל חברי החדר סטודנטים
מספר כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף 3 _________ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :
אם

הכרטיס

אינו

בבעלות

הנרשם,

ציינו

את

שם

בעל
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הכרטיס:

_______________________________

סכום לתשלום _________ :אם מעוניין בתשלומים ( 2עד  4( ___ :)8תשלומים ומעלה כרוך בדמי טיפול חד פעמי של  20ש"ח)

משתתף 2
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _______________ :האם מעשן :כן | לא
טלפון נייד __________________ :כתובת דוא"ל _______________________@________________ :מין:

ז | נ

מוסד לימוד :אונ' תל-אביב | המכללה למנהל | האקדמית ת"א-יפו | שנקר | אפקה | לוינסקי | סמינר הקיבוצים | בינתחומי
מסלול לימודים __________________ :שנת לימוד :א | ב | ג | ד

האם ברשותך כרטיס אשראי  :UNIQכן | לא

במידה ואינך סטודנט במוסדות לעיל ,האם סטודנט? כן | לא אם כן ,מוסד לימוד________________________ :
"אורח" (אדם שאינו לומד במוסד רלוונטי לנופש) ישלם תוספת של  | ₪ 250חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד רלוונטי בכל חדר
ניתן לצרף לחדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט כלל | תינתן עדיפות לחדרים בהם כל חברי החדר סטודנטים
מספר כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף 3 _________ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :
אם

הכרטיס

אינו

בבעלות

הנרשם,

ציינו

את

שם

בעל

הכרטיס:

_______________________________

סכום לתשלום _________ :אם מעוניין בתשלומים ( 2עד  4( ___ :)8תשלומים ומעלה כרוך בדמי טיפול חד פעמי של  20ש"ח)

משתתף 3
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _______________ :האם מעשן :כן | לא
טלפון נייד __________________ :כתובת דוא"ל _______________________@________________ :מין:

ז | נ

מוסד לימוד :אונ' תל-אביב | המכללה למנהל | האקדמית ת"א-יפו | שנקר | אפקה | לוינסקי | סמינר הקיבוצים | בינתחומי
מסלול לימודים __________________ :שנת לימוד :א | ב | ג | ד

האם ברשותך כרטיס אשראי  :UNIQכן | לא

במידה ואינך סטודנט במוסדות לעיל ,האם סטודנט? כן | לא אם כן ,מוסד לימוד________________________ :
"אורח" (אדם שאינו לומד במוסד רלוונטי לנופש) ישלם תוספת של  | ₪ 250חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד רלוונטי בכל חדר
ניתן לצרף לחדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט כלל | תינתן עדיפות לחדרים בהם כל חברי החדר סטודנטים
מספר כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף 3 _________ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :
אם

הכרטיס
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הנרשם,

ציינו
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הכרטיס:
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סכום לתשלום _________ :אם מעוניין בתשלומים ( 2עד  4( ___ :)8תשלומים ומעלה כרוך בדמי טיפול חד פעמי של  20ש"ח)
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משתתף 4
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _______________ :האם מעשן :כן | לא
טלפון נייד __________________ :כתובת דוא"ל _______________________@________________ :מין:

ז | נ

מוסד לימוד :אונ' תל-אביב | המכללה למנהל | האקדמית ת"א-יפו | שנקר | אפקה | לוינסקי | סמינר הקיבוצים | בינתחומי
מסלול לימודים __________________ :שנת לימוד :א | ב | ג | ד

האם ברשותך כרטיס אשראי  :UNIQכן | לא

במידה ואינך סטודנט במוסדות לעיל ,האם סטודנט? כן | לא אם כן ,מוסד לימוד________________________ :
"אורח" (אדם שאינו לומד במוסד רלוונטי לנופש) ישלם תוספת של  | ₪ 250חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד רלוונטי בכל חדר
ניתן לצרף לחדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט כלל | תינתן עדיפות לחדרים בהם כל חברי החדר סטודנטים
מספר כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף 3 _________ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :
אם

הכרטיס

אינו

בבעלות

הנרשם,

ציינו

את
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הכרטיס:

_______________________________
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משתתף 5
שם פרטי _______________ :שם משפחה _______________ :ת"ז _______________ :האם מעשן :כן | לא
טלפון נייד __________________ :כתובת דוא"ל _______________________@________________ :מין:

ז | נ

מוסד לימוד :אונ' תל-אביב | המכללה למנהל | האקדמית ת"א-יפו | שנקר | אפקה | לוינסקי | סמינר הקיבוצים | בינתחומי
מסלול לימודים __________________ :שנת לימוד :א | ב | ג | ד

האם ברשותך כרטיס אשראי  :UNIQכן | לא

במידה ואינך סטודנט במוסדות לעיל ,האם סטודנט? כן | לא אם כן ,מוסד לימוד________________________ :
"אורח" (אדם שאינו לומד במוסד רלוונטי לנופש) ישלם תוספת של  | ₪ 250חובה לפחות סטודנט אחד ממוסד רלוונטי בכל חדר
ניתן לצרף לחדר מקסימום אורח אחד שאינו סטודנט כלל | תינתן עדיפות לחדרים בהם כל חברי החדר סטודנטים
מספר כרטיס אשראי ____________________________ :תוקף 3 _________ :ספרות אחרונות בגב הכרטיס________ :
אם

הכרטיס

אינו

בבעלות

הנרשם,

ציינו

את

שם

בעל

הכרטיס:

_______________________________

סכום לתשלום _________ :אם מעוניין בתשלומים ( 2עד  4( ___ :)8תשלומים ומעלה כרוך בדמי טיפול חד פעמי של  20ש"ח)

אישור הזמנה
-

אני מאשר בשם חברי החדר את הפרטים הרשומים בטופס .קראנו את תקנון הנופש באתר  FUNJOYA.CO.ILואנו
מאשרים את תנאיו.
אני מאשר בשם חברי החדר קבלת הודעות  SMSודוא"ל (תפעולים ופרסומיים) מטעם חברת ההפקה ו/או מי מטעמה
בהתאם לתקנון הנופש.
תאריך _______________ :שם מלא ________________ :חתימה___________________ :
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