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1202בן גוריון  – טופס רישום פאנג'ויה

 :הנחיות

 .BGU@FUNJOYA.CO.ILדוא"ל: או בהרישום עמדת  בלנציג הרישום או  ויש למלא את הטופס ולהגיש  .1

 . בן גוריון יברסיטת( חייב להיות סטודנט באונ "ראש החדר"מזמין החדר ) .2

 . ח"ש 250של  תוספת םישל  מי שאינו סטודנטכן ושאינו בן גוריון מי שלומד במוסד  .3

על בסיס  יתבצע  הרישום    -  רישום לאירוע או הבטחת המקום במלון אישור  ים  מהוו ם  אינמילוי הטופס והגשתו   .4

 .חלופי ןצור קשר טלפוני ויציע מלו יינציג ההפקה   ,במלון המבוקש פנוי חדר  היהי  אם לא"כל הקודם זוכה". 

ת .5 אוטיקבלה  בטופס  ומטיתשלח  שנרשמה  הדוא"ל  ההעתק  להפיק  ניתן    .לכתובת  בכתובת:דרך  שלנו   אתר 

WWW.FUNJOYA.CO.IL ("אתר פאנג'ויה") . 

לנופש מהווה .6 ולרבות  ,  פאנג'ויה  ופיע באתרהמ ש  הנופהסכמה לתקנון    הרישום  דיוור ושא  בנמדיניות הביטולים 

 משמשים לשיווק ולתפעול. הודוא"ל   SMSדרך הודעות  םפרסוו

 . צמיד/אליו שייך המלון שהמסיבות מסלול ל  אםבהת תיעשהיכה ר סיבות הבכניסה למ .7

 אים לצורך השתתפות באירוע. ' והמשתתף מצהיר כי הוא עומד בכל התנקיים תחת 'תו ירוקהאירוע מת .8

 .לנשים ולגברים כאחד  מיועד כמובן הוא אך  ,הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .9

 ___ ____ _  כמות אנשים בחדר:_________  ____________________ מלון:שם ה

לא [   |   ] כן ות מרכזיים בלבד  ונ מלב  ,אדם בחדרכל  ור עב ₪ 150  בהכרח עם מרפסת()לא  בריכהל עם נוףחדר  :תוספת

______ ___________________________ ___________________________________________ הערות:

1משתתף 

פרטי:   משפחה:    _______________שם  מעשן:  _______________ת"ז:    _______________שם  לא   |כן    האם 

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

גוריו ס בן  באונ'  לימודים:      לא   |כן      :ן טודנט  מסלול  כן,  לימודים:  ______________  אם   ד    |ג      |   ב   |   א   שנת 

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

 לפחותחובה   |  ₪ 250שלם תוספת של ון י( שאינו לומד באונ' בן גוריפוס אחר או מי שאינו סטודנטלומד בקמסטודנט ה)"אורח" 

 אורח אחד שאינו סטודנט כללמקסימום לחדר לצרף ניתן סטודנט אחד של אוניברסיטת בן גוריון בכל חדר  |  

אשראי: בגב הכרטיס:  3  ____ _____   תוקף:____________________________    מספר כרטיס  ____  ____  ספרות אחרונות 

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

 (. "חש 20 שלדמי טיפול ם בומיתשל 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 **

 לשימוש פנימי: 
הוקלד ע"י: __________________ 

_____  _________ שם היחצן: ____

/
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3 משתתף

פרטי:   משפחה:    _______________שם  מעשן:  _______________ת"ז:    _______________שם  לא   |כן    האם 

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

גוריון ס בן  באונ'  כן       אל   |כן      :טודנט  לימודים:אם  מסלול  לימודים:  ______________  ,   ד    |ג      |   ב   |   א   שנת 

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

 לפחותחובה   |  ₪ 250שלם תוספת של ון י( שאינו לומד באונ' בן גוריחר או מי שאינו סטודנטד בקמפוס אסטודנט הלומ)"אורח" 

 אורח אחד שאינו סטודנט כללמקסימום לחדר לצרף ניתן סטודנט אחד של אוניברסיטת בן גוריון בכל חדר  |  

אשראי: בגב הכרטיס:ספרות אחרו   3____  _____   תוקף:____________________________    מספר כרטיס  ____  ____  נות 

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

 (. "חש 20 שלול דמי טיפם בתשלומי 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 **

2משתתף 

פרטי:   משפחה:    _______________שם  מעשן:  _______________ת"ז:    _______________שם  לא   |כן    האם 

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

גוריון ס בן  באונ'  לימודים:      לא   |כן      :טודנט  מסלול  כן,  לימודים:  ______________  אם   ד    |ג      |   ב   |   א   שנת 

   לא   | כן     :UNIQאם ברשותך כרטיס אשראי ה   _________________ _______ לימודים: דדה וסטודנט במוסד אחר, מוסבמי

 לפחותחובה   |  ₪ 250שלם תוספת של ון י( שאינו לומד באונ' בן גוריסטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט)"אורח" 

 אורח אחד שאינו סטודנט כללמקסימום לחדר לצרף ניתן ן בכל חדר  |  ויסטודנט אחד של אוניברסיטת בן גור

אשראי: בגב הכרטיס:  3____  _____   תוקף:____________________________    מספר כרטיס  ____  ____  ספרות אחרונות 

הכ הכרטיס  , הנרשם  בבעלותאינו  רטיס  אם  בעל  שם  את  _____________________ציינו   :_ ___ ______

 (. "חש 20 שלדמי טיפול תשלומים ב 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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אישור הזמנה 

בטופס ✓ הרשומים  הפרטים  את  החדר  חברי  בשם  מאשר  ת .  אני  את  הנופשקראנו  ואנו   FUNJOYA.CO.ILר  באת  קנון 

 יו.מאשרים את תנא

הודע ✓ קבלת  החדר  חברי  בשם  מאשר  )תפ  SMSות  אני  ופרסוודוא"ל  מי  מייםעולים  ו/או  ההפקה  חברת  מטעם  מטעמה( 

 .עת תוך פנייה למוקד בדוא"ל(ור מאישורכם בכל חזל ות' או'הערתחת ופס  )ניתן לסרב בראש הט ון הנופשבהתאם לתקנ

___________________  :(שם מלא) חתימה_______________    ך:תארי

4משתתף 

פרטי:   משפחה:    _______________שם  מעשן:  _______________ת"ז:    _______________שם  לא   |כן    האם 

ניי דוא"ל:  _  _________________ד:  טלפון  נ   |    ז     מין:  ______  ____________________@_____________  כתובת 

גוריון ס בן  באונ'  לימודים:      לא   |כן      :טודנט  מסלול  כן,  לימודים:  ______________  אם   ד    |ג      |   ב   |   א   שנת 

   לא   | כן     :UNIQאם ברשותך כרטיס אשראי ה   _________________ _______ מודים:דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד ליבמי

 לפחותחובה   |  ₪ 250שלם תוספת של ון י( שאינו לומד באונ' בן גוריסטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט)"אורח" 

 אורח אחד שאינו סטודנט כללמקסימום לחדר ף לצרניתן בכל חדר  |  סטודנט אחד של אוניברסיטת בן גוריון 

אשראי: בגב הכרטיס:  3____  _____   תוקף:____________________________    מספר כרטיס  ____  ____  ספרות אחרונות 

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

 (. "חש 20 שלדמי טיפול תשלומים ב 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 **

5משתתף 

פרטי:   משפחה:    _______________שם  מעשן:  _______________ת"ז:    _______________שם  לא   |כן    האם 

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

גוריון ס בן  באונ'  לימודים:       לא   |כן      :טודנט  מסלול  כן,  לימודים:  ______________  אם   ד    |ג      |   ב   |   א   שנת 

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

 לפחותחובה   |  ₪ 250שלם תוספת של ון ישאינו לומד באונ' בן גורי(  מפוס אחר או מי שאינו סטודנטסטודנט הלומד בק)"אורח" 

 אורח אחד שאינו סטודנט כללמקסימום לחדר לצרף ניתן סטודנט אחד של אוניברסיטת בן גוריון בכל חדר  |  

אשראי: בגב הכרטיס:ספרו  3____  _____   תוקף:____________________________    מספר כרטיס  _  _______  ת אחרונות 

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

 (. "חש 20 שלמי טיפול ד תשלומים ב 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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