טופס הצטרפות למסע
מאגמה ישראל – 2020
פרטיים אישיים
שם פרטי
שם משפחה
תאריך לידה
כתובת למשלוח דואר
טלפון
טלפון נייד
דוא"ל
נהיגה ובריאות
בעל/ת רישיון נהיגה

כן  /לא

סוג רישיון נהיגה:

רגיל  /אוטומט

האם יש לך מגבלה גופנית
ביגוד

לא  /כן  :פרט/י ________________

מידת חולצה

S / M / L / XL / XXL / XXXL

תאריכי המסע:
תאריך יציאה

תאריך חזרה

1

25.10.20

29.10.20

מאגמה צ'אלנג' – מסע שטח נשי

2

1.11.20

5.11.20

מאגמה מעורב

3

15.11.20

19.11.20

מאגמה צ'אלנג' – מסע שטח נשי

4

22.11.20

26.11.20

מאגמה מעורב

5

13.12.20

17.12.20

מאגמה  – 13מסע שטח לנוער והורים

מבקש/ת להצטרף למסע מספר :

כתובת למשלוח דואר :רח' איתן  20ניר צבי  , 72905טלפון ,03-9796047 :פקס03-9735002 :
מיילinfo@magma-challenge.co.il :

מחיר ותנאים כלליים

מחיר המסע 5,750 :ש"ח (כולל מע"מ ודמי רישום)
*ניתן לשלם בשלושה תשלומים
בחר/י את צורת התשלום הנוחה לך:
 .1כרטיס אשראי יש למסור פרטי כרטיס אשראי ללא קשר לצורת התשלום המועדפת
סוג כרטיס אשראי :ויזה כאל  /ויזה לאומי  /ישראכרט  /מסטרקארד  /א .אקספרס /אחר _____________:
מספר כרטיס :

/

תוקף :
שנה

 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס :

שם בעל/ת כרטיס האשראי :

ת"ז :

חתימה:

חודש

סמנ/י את אופן התשלום המועדף עלייך:
 תשלום אחד
 3 תשלומים
• למשלמים בכרטיס אשראי לא ישראלי  :ניתן לשלם בתשלום אחד בלבד
• למשלמים בכרטיס אשראי במטבע זר תהיה תוספת של  2.5%ממחיר החיוב
 .2מזומן
•
•
•

על פי החוק ניתן לשלם במזומן עד  10%מערך העסקה בלבד( .עסקה :מחיר המסע למשתתף)
התשלום יעשה במשרדי מאגמה חודש וחצי לפני היציאה למסע
תשלום במזומן מחייב מסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון

.3העברה בנקאית
•
•
•

ביום ביצוע ההעברה נא לוודא עם משרדנו את הסכום המדויק שעליכם לשלם בשקלים.
אישור על ביצוע ההעברה יש להעביר לפקס 03-9735002 :
תשלום בהעברה בנקאית מחייב מסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון
הערות:
.1
.2
.3
.4

תנאים כללים ודמי ביטול יחולו על פי התנאים המפורטים במסמך זה.
סכום החיוב יבוצע בש"ח (אלא אם כן צוין אחרת) על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום החיוב.
דמי רישום על סך  500ש"ח יגבו לאחר ההרשמה.
יתרת התשלום תתבצע עד  30ימי עבודה לפני מועד היציאה למסע.
בחתימתי על טופס זה הנני מאשר/ת את הרשמתי למסע ואת חיוב כרטיס האשראי
כמו כן הנני מאשר/ת כי קראתי את פרטי המסלול והבנתי את פרטי המסלול ותנאי הביטול

תאריך  ___________ :שם __________________ :

חתימה______________

כתובת למשלוח דואר :רח' איתן  20ניר צבי  , 72905טלפון ,03-9796047 :פקס03-9735002 :
מיילinfo@magma-challenge.co.il :

דמי ביטול
 .1על ביטול שייעשה עד  10ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול יינתן החזר כספי מלא.
 .2על ביטול שייעשה בתוך פחות מ  10 -ימי עבודה לפני מועד יציאת המסע יחולו ההוראות הבאות:
א .אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של  10ימי עבודה ועד  6ימי עבודה לפני יציאת המסע  -ישלם
המשתתף  50%ממחירו של המסע
ב .אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של  6ימי עבודה ועד  2ימי עבודה לפני יציאת המסע – ישלם
המשתתף  80%ממחירו של המסע.
ג .אם מועד הביטול חל בפרק זמן של  2ימי עבודה ועד מועד יציאת המסע  -ישלם המשתתף
 100%ממחירו של המסע.
 .3כל סכום אחר ששילם המשתתף ואשר הוא זכאי להשבתו יוחזר לו בשקלים בתוך  30יום ממועד הביטול.
" .4הודעה"  :בכתב בלבד (לרבות במיל או בפקס) שתימסר במשרד החברה .מועד הביטול ייחשב מועד
(יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור.
"ימי עבודה"  :כל אחד מהימים א ' עד ה'  ,שאינו יום חג או ערב חג.
הערות בנושא קורונה:
במקרה של התפרצות קורונה ,הידבקות בקורונה או חובת בידוד :
ניתן לבטל את ההשתתפות במסע עד יום לפני המסע ללא דמי ביטול (בכפוף להצגת מסמכים מתאימים)
דמי הרישום בסך  ₪ 500לא יוחזרו.
*חלק זה כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים
יש למלא את הטופס ולשלוח חזרה לפקס03-9735002 :
או למייל  info@magmaoffroad.co.il :או בווטסאפ052-3236285 :

כתובת למשלוח דואר :רח' איתן  20ניר צבי  , 72905טלפון ,03-9796047 :פקס03-9735002 :
מיילinfo@magma-challenge.co.il :

