"סביבתנו"

טופס הרשמה – סיורי הקיץ 2019
שם פרטי ושם משפחה_____________________________:ת.ז__________________ :
כתובת _______________________________________ :מיקוד_______________ :
טלפון נייד________________________ :

טלפון____________________ :

דוא"ל (נא לרשום באותיות דפוס גדולות ) _____________________________________
מסירת פרטי דואר אלקטרוני מהווה הסכמה לקבל חומר עדכני ופרסומי ממכון אבשלום
תלמיד ותיק

תלמיד חדש

מבקש להצטרף לפעילות קיץ (סמן )V
מס'
משתתפים

בתכנית

תאריך

שעת
יציאה

4/7/19
יום חמישי

16:15

"פלאי שמי הלילה במדבר"
מחיר₪ 245 :
עם אילן מנוליס ואריה בלומצוויג

10/7/19
יום רביעי

14:00

ירושלים – פנים רבות לה
מחיר( ₪195 :סיור אחה"צ)
עם אבשלום קאפח

19/7/19
יום שישי

09:30

"מלכה בכרם" – כולל טעימות
מחיר( ₪120 :הגעה עצמית)
עם גליה ברון

_______

23/7/19
יום שלישי

08:00

"יום כיף של מים ושוקולד" – טיולי משפחות
מחיר ₪ 200 :מבוגר 180 ,ש"ח ילד/ה
עם דניאל וקנין

______

14/8/19
יום רביעי

16:45

"ספרי איילת אהבים" – חוגגים אהבה בנאות קדומים
מחיר( ₪ 180 :סיור אחה"צ)
עם אודי מילוא (שעל האקורדיון)

22/8/19
יום חמישי

15:30

"אל המפרצים הקסומים בין חוף דור לנחשולים – טיול למשפחות
מחיר ₪ 170 :מבוגר 130 ,ש"ל ילד (סיור אחה"צ)
עם חנן אזולאי

סה"כ
לתשלום

______

______

______

______

_______

______

______

_______

תשלום בכרטיס אשראי :ויזה ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס  -סמן בעיגול

בתוקף עד __________  3-4ספרות ביקורת בגב הכרטיס _____________________
שם בעל הכרטיס___________________ :

מספר זהות ______________________

נוהל ביטול :במקרה של ביטול ,עד  48שעות לפני הפעילות ,יגבו  ₪ 30דמי ביטול לכל נרשם .לאחר מועד זה לא יינתן כל החזר כספי על
ביטול מכל סיבה שהיא .מועד הביטול ייקבע לפי תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדי המכון.
הצהרות --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .1הריני להצהיר ,כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעלות מכון אבשלום ,כולל סיורים וטיולים
הדורשים מאמץ גופני .הריני מצהיר כי ההשתתפות בפעילות המכון הינה על אחריותי בלבד.
 .2הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בסיורים.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תאריך ______________

חתימה ________________

מכון אבשלום לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום – מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה – עמותה רשומה מס' 58-027-569-1
המשרדים ומקום הלימודים :קמפוס מכללת לוינסקי ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך של ת"א (חדר .)440
כתובת דואר :ת.ד 48303 .ת"א ,6148201 ,מספר טלפון 03-6990735:פקסwww.avshalom-inst.co.il 03-7411389 :

