טופס הרשמה לקורס צלילה
(למלא ולשלוח לפקס  08-6370655או לשלוח למייל)manta@isrotel.co.il :
שם המשתתף ________________________:תאריך לידה __________:מעל גיל  80כן  /לא
מס' ת"ז___________________ נייד _________________:דוא"ל__________________:
תאריך פתיחה הקורס______________:
סוג הקורס / SD :השלמה למים פתוחים  /מים פתוחים (כוכב  / )8מתקדם (כוכב  / )2משולב (כוכב  )823מחיר_____________:
לינה:
ללא לינה  /חדר משותף /חדר זוגי .תאריך הגעה________ תאריך עזיבה________
חניכים בקורס______( :מיטות) _______( Xלילות)  = )₪______( Xמחיר________:
מלווה* (______מיטות) _______( Xלילות)  = )₪______( Xמחיר*( ________:מלווה אחד לחניך קטין בלבד)
כרטיס אשראי לעירבון
*התשלום מתבצע בהגעה .במידה ורוצים לשלם באשראי זה ,שבעליו לא יהיו נוכחים ,יש לסמן ריבוע זה:
 4ספרות אחרונות של כרטיס האשראי( __________ :שדה חובה)
תוקף ( ________________ :שדה חובה)
תשלומים (רק למי שרוצה לשלם באשראי שבעליו לא יהיו נוכחים*) ____
שם בעל הכרטיס________________ (שדה חובה) מס' ת.ז(__________________:שדה חובה)
חתימת בעל הכרטיס______________ (שדה חובה)
מידע חשוב:
קורס כוכב  8נפתח בשעה  83:33בבוקר ,כוכב שני יפתח ביום בחמישי בצלילת לילה או בשישי בשעה ( 9:33יש להתעדכן

מול מרכז ההזמנות) .נא להודיע מראש על כל איחור בהגעה.
ניתן להודיע על ביטול הקורס עד  0ימים לפני מועדו ללא חיוב דמי ביטול .במקרה אי הופעה לקורס יגבו דמי ביטול בסך

 833%מערך העסקה .ביטול לינה עד שבוע לפני הקורס -ללא דמי ביטול ,במהלך השבוע שלפני יגבו דמי ביטול לפי מדיניות המלון.
טיסה אחרי צלילה אסורה אלא לאחר המתנה של לפחות  80שעות אחרי הצלילה האחרונה.

טרם ההגעה יש למלא ולשלוח הצהרה רפואית .במידה וישנה בעיה רפואית יש להביא אישור חתום ע"י רופא מתאים (אנא

היוועצו עמנו על כל "כן") .ניתן גם להיבדק באילת ע"י רופא צלילה בעלות של כ .₪ 353 -שימו לב :אי שליחת הטפסים והצהרת
הבריאות מראש יכולים למנוע השתתפות בקורס.
מועמדים מעל גיל  55מחויבים בבדיקה ארגומטרית ואישור רופא צלילה טרם הקורס( .בדיקות נוספות לפי

הצורך).
לקורס כוכב שני יש להביא תעודת צולל ,ביטוח צלילה ויומן צלילות בו חתומה הצלילה האחרונה בטווח זמן של פחות

משישה חודשים .אם לא צללת בחצי שנה האחרונה -עליך להגיע יום לפני הקורס ולבצע צלילת רענון.
המועדון ממוקם במלון ים סוף ,כ 6 -ק"מ מהעיר ,בחוף הדרומי של אילת .בכל ימי הקורס יסופק שירות הסעות הלוך וחזור,

למעט ביום הראשון של הקורס – בו יש להגיע עצמאית .ניתן להגיע למועדון במונית או באוטובוס קו  85מהעיר.
צילום:
לע יתים קרובות אנו מצלמים את החניכים במהלך הקורס ,נשמח לאישורכם בנוגע לנרשם בטופס זה.
הנני מאשר/ת בחתימה זו לרשת מלונות ישרוטל להשתמש בכל הצילומים בהם אני/ילדי מופיע/ה .ידוע לי ,כי רשת ישרוטל רשאית
להשתמש בחומרי הגלם שיצולמו ללא הגבלת זמן ובכל מדיה קיימת ,ביניהם אתר הרשת וחומרים פרסומיים רשתיים אחרים .ידוע לי
כי חומרי הגלם שיצולמו הינם חומרים מוגנים מבחינת דיני זכויות יוצרים ושייכים לרשת ישרוטל בלבד ,וכי לא תהיה לי כל תביעה
כספית או משפטית מכל מין וסוג שהוא על חומרים אלו.
חתימה_____________ :

מנטה מרכז צלילה ישרוטל ,חוף אלמוג ,ת.ד 093 .אילת00333 ,
טל'  ,*0003פקס www.divemanta.co.il manta@isrotel.co.il ,30-6073655

