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 פאנג'ויהפש לנוטופס רישום  

7-9.05.2020 

  :הנחיות

יש למלא את הטופס ולהביא אותו לעמדת הרישום בזמן התור שנקבע. לחילופין ניתן לשלוח את הטופס בצירוף  .1
)עם קבלת  נקבעבשעת התור ש li.ofesheilat@scopus02.conדוא"ל צילומי תעודות הסטודנט משני הצדדים ל

 טופס שישלח שלא בשעת התור לא יקבל מענה(. –התורים  רכתמע ולימות מיתבצע א ,הטופס
 .בקמפוס דרכו הוא נרשם( חייב להיות סטודנט "ראש החדר"מזמין החדר ) .2
שלוקחים חלק  נוספים קמפוסים) לאדם ₪ 200של לוקח חלק בנופש, ישלם תוספת שלומד במוסד נו אימי שכל  .3

 .(ועוד פרס, , ספירHITוחה, בית ברל, הפת, טאל, טכניון, רופין, וינגיי, בר אילן, אונ' חיפה, אריבן גוריוןבנופש: 
על בסיס יתבצע הרישום  - רישום לאירוע או הבטחת המקום במלוןאישור ים מהוום אינמילוי הטופס והגשתו  .4

 .חלופיחדר צור קשר טלפוני ויציע יינציג ההפקה  ,במלון המבוקש פנוי חדר היהי אם לא"כל הקודם זוכה". 
מהגשת השעות  72במהלך  קבלה לא תקבלואם  .לכתובת הדוא"ל שנרשמה בטופס ומטיתשלח אוטיקבלה ת .5

 .www.funjoya.co.il העתק דרך האתר שלנו בכתובת:להפיק ניתן  ,הטופס
לרבות בנושא דיוור ופרסום  www.funjoya.co.ilהרישום לנופש מהווה הסכמה לתקנון הנופש המופיע באתר:  .6

ינים להצטרף לרשימת ות כי אינכם מעונייין בהערצניתן ל משמשים לשיווק ולתפעול.הודוא"ל  SMSדרך הודעות 
 .הלקוחות שלנו בכל שלב מאוחר יותרר או בהודעה למוקד שירות הדיוו

 . בפועלשבו בחרתם להירשם אליו שייך המלון שהמסיבות מסלול ל אםבהתתיעשה יכה כניסה למסיבות הבר .7
 .לנשים ולגברים כאחד מיועדהוא כמובן שאך  ,בדזכר מטעמי נוחות בלהטופס מנוסח בלשון  .8

 

 

 ________ כמות אנשים בחדר:___________  __________________ מלון:שם ה
 

 לא [  |  ] כן מלונות מרכזיים בלבד ב ,אדם בחדרכל  ורעב ₪ 100 בהכרח עם מרפסת()לא  בריכהל עם נוףחדר  :תוספת
 

 ____________________________________________________________________________ הערות:

__________________________________________________________________________________ 

 1משתתף 

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

 נ  |  ז   מין: ______ ______________________@___________ כתובת דוא"ל: __________________ טלפון נייד: 

 ד  |ג    |  ב  |  א  :שנת לימוד ______________ מסלול לימודים:  |  דוד ילין  |אקדמית הדסה  |להנדסה עזריאלי  |עברית : טודנט בס

                                 ________________________ דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

 לפחותחובה   |  ₪ 200שלם תוספת של יבקמפוס רלוונטי ( שאינו לומד סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט)"אורח" 
|  ודנט כללאורח אחד שאינו סטלחדר לצרף ניתן בכל חדר  |  הדסה / דוד ילין / עזריאלי להנדסה / אקדמית  העבריתסטודנט אחד של 

סטודנט שאינו חבר   |  הנדסה/ אקדמית הדסה/ דוד יליןטודנטים באונ' העברית עזריאלי תינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם ס
 ₪  75באגודה ישלם תוספת של 

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

                              ______  __________________________: _בעל הכרטיס את שם ציינו  , הנרשם בבעלותאינו רטיס אם הכ

 (. "חש 20 שלדמי טיפול תשלומים ב 8 – 4תשלומים ללא ריבית,  3 עד(: ___  )8עד  2) מעוניין בתשלומיםאם _________  סכום לתשלום:
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 3משתתף 

 

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

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

 ד  |  ג  |  ב  |  א  :שנת לימוד ______________ מסלול לימודים:  |  דוד ילין  |אקדמית הדסה  |להנדסה עזריאלי  |עברית : טודנט בס

                                  ________________________ דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

 ותלפחחובה   |  ₪ 200שלם תוספת של יבקמפוס רלוונטי ( שאינו לומד סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט)"אורח" 
|  אורח אחד שאינו סטודנט כלללחדר לצרף ניתן בכל חדר  |  הדסה / דוד ילין / עזריאלי להנדסה / אקדמית  העבריתסטודנט אחד של 

סטודנט שאינו חבר   |  הנדסה/ אקדמית הדסה/ דוד יליןתינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סטודנטים באונ' העברית עזריאלי 
 ₪  75באגודה ישלם תוספת של 

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

                              ______  __________________________: _ציינו את שם בעל הכרטיס , הנרשם בבעלותאינו רטיס אם הכ

 (. "חש 20 שלדמי טיפול תשלומים ב 8 – 4תשלומים ללא ריבית,  3 עד(: ___  )8עד  2) מעוניין בתשלומיםאם ___ ______ סכום לתשלום:

 2משתתף 

 

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

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

 ד  |ג    |  ב  |  א  :שנת לימוד ______________ מסלול לימודים:  |  דוד ילין  |ה אקדמית הדס |להנדסה עזריאלי  |עברית : טודנט בס

                                  ________________________ דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

 לפחותחובה   |  ₪ 200שלם תוספת של יבקמפוס רלוונטי ( שאינו לומד שאינו סטודנטסטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי )"אורח" 
|  אורח אחד שאינו סטודנט כלללחדר לצרף ניתן בכל חדר  |  הדסה / דוד ילין / עזריאלי להנדסה / אקדמית  העבריתשל  סטודנט אחד

סטודנט שאינו חבר   |  ה/ אקדמית הדסה/ דוד יליןהנדסתינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סטודנטים באונ' העברית עזריאלי 
 ₪  75באגודה ישלם תוספת של 

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

                              ______  __________________________: _ציינו את שם בעל הכרטיס , הנרשם בבעלותאינו רטיס אם הכ

 (. "חש 20 שלדמי טיפול תשלומים ב 8 – 4תשלומים ללא ריבית,  3 עד(: ___  )8עד  2) מעוניין בתשלומיםאם _ ________ סכום לתשלום:
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 אישור הזמנה

ואנו  FUNJOYA.CO.ILקראנו את תקנון הנופש באתר . ים בטופסאני מאשר בשם חברי החדר את הפרטים הרשומ -

 מאשרים את תנאיו.

 ודוא"ל )תפעולים ופרסומיים( מטעם חברת ההפקה ו/או מי מטעמה SMSאני מאשר בשם חברי החדר קבלת הודעות  -

 . בהתאם לתקנון הנופש

 

 ___________________ חתימה:   ________________ _______________   שם מלא: ך:תארי

 4משתתף 

 

                 לא  |כן  האם מעשן: _______________ת"ז:  _______________שם משפחה:  _______________י: שם פרט 

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

 ד  |ג    |  ב  |  א  :שנת לימוד ______________ מסלול לימודים:  |  ילין דוד  |אקדמית הדסה  |להנדסה עזריאלי  |עברית : טודנט בס

                                  ________________________ דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

 לפחותחובה   |  ₪ 200של  שלם תוספתיבקמפוס רלוונטי ( שאינו לומד סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט)"אורח" 
|  אורח אחד שאינו סטודנט כלללחדר לצרף ניתן |   בכל חדר הדסה / דוד ילין / עזריאלי להנדסה / אקדמית  העבריתסטודנט אחד של 

סטודנט שאינו חבר   |  הנדסה/ אקדמית הדסה/ דוד יליןתינתן עדיפות לחדרים שכל חבריהם סטודנטים באונ' העברית עזריאלי 
 ₪  75גודה ישלם תוספת של בא

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

                              ______  __________________________: _ציינו את שם בעל הכרטיס , הנרשם בבעלותאינו רטיס אם הכ

 (."חש 20 שלדמי טיפול מים בתשלו 8 – 4תשלומים ללא ריבית,  3 עד(: ___  )8עד  2) מעוניין בתשלומיםאם _________  סכום לתשלום:

 5משתתף 

 

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

 נ  |  ז   מין: ______ ____________________@_____________ כתובת דוא"ל: ______________ ____טלפון נייד: 

 ד  |ג    |  ב  |  א  :שנת לימוד ______________ מסלול לימודים:  |  דוד ילין  |אקדמית הדסה  |להנדסה עזריאלי  |עברית : טודנט בס

                                  ________________________ דה וסטודנט במוסד אחר, מוסד לימודים:במי

 לפחותחובה   |  ₪ 200שלם תוספת של יבקמפוס רלוונטי ( שאינו לומד סטודנט הלומד בקמפוס אחר או מי שאינו סטודנט)רח" "או
|  רח אחד שאינו סטודנט כללאולחדר לצרף ניתן בכל חדר  |  הדסה / דוד ילין / עזריאלי להנדסה / אקדמית  העבריתסטודנט אחד של 

סטודנט שאינו חבר   |  הנדסה/ אקדמית הדסה/ דוד יליןהם סטודנטים באונ' העברית עזריאלי תינתן עדיפות לחדרים שכל חברי
 ₪  75באגודה ישלם תוספת של 

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

                              ______  __________________________: _יינו את שם בעל הכרטיסצ , הנרשם בבעלותאינו רטיס אם הכ

 (. "חש 20 שלדמי טיפול תשלומים ב 8 – 4תשלומים ללא ריבית,  3 עד(: ___  )8עד  2) מעוניין בתשלומיםאם _________  סכום לתשלום:


