מועדון צלילה יו-דייב – בי"ס לצלילה מתקדמת
טופס הרשמה לקורס צלילה באילת כולל לינה
במרכז צלילה "יו-דייב "
שלום רב,
הנה הגיע סוף סוף היום הגדול בו החלטת להצטרף לקורס צלילה אשר יקנה לך את הכלים לגלות תחום חדש
ומרהיב של עולם תת-ימי עשיר ומהנה.
.
הקורס בו בחרת להשתתף הינו קורס בדרגת:
שם החניך:

.

מס' ת.זהות._______________________:

כתובת מלאה וקבועה._________________________________________________________:
לינה -תאריך הגעה  +עזיבה ________________________טלפון._______________________ :
בפקס מספר :E-Mail /

.

עלות החבילה – קורס צלילה באילת כולל לינה._________________ :
המסלול בו בחרת הינו מסלול שבועי  /סופ"ש  /אחר – _______________:נא לסמן.
סוג החדר בו בחרת הינו – צוללים משותף  /יחידת דיור פרטית  /אחר____________.
אשר יחל בתאריך :

.

 ,בשעה (משוער):

שימו לב  -לשיעור הראשון עליך להצטייד במספר פריטים:
 בגד ים  +מגבת.
 מחברת  +כלי כתיבה.
לפני הצטרפותך לקורס הצלילה ישנם מספר דברים שעליך לדעת על המרכז והנהלים:
 כל אדם הנרשם לקורס צלילה ישלם את מלוא הסכום עם ההרשמה לקורס .במידה ואותו אדם ביטל קורס
אליו נרשם ,יותר מ 72-שעות לפני פתיחת הקורס ,יוחזר לו כספו למעט  ₪ 300דמי רישום .במידה
וההרשמה תבוטל  72שעות או פחות מתחילת הקורס ,יוחזר ללקוח  50%מערך הקורס .
מבצעים שונים  -בהתאם לתנאי המבצע.
 על החניך להצהיר כי הינו יודע לשחות.
 לטופס זה מצורף שאלון רפואי אותו על כל חניך למלא (בדיקת רופא אינה חובה) .במידה ותשובה אחת או
יותר חיובית מחוייב החניך לעבור בדיקה מתאימה אצל רופא צלילה .חניך המחויב בבדיקת רופא ,לא יוכל
להתחיל את הקורס ללא אישור מרופא צלילה .חניך מעל גיל  45מחויב בבדיקת רופא צלילה.


-

ישנם מקרים בהם משך הקורס יתארך ,אנא קחו אופציה זו בחשבון .ישנן מספר סיבות להארכת הקורס ולהלן
שתיים מהן:
תנאי ים – ראות לקויה  /ים סוער אשר אינו מאפשר ביצוע צלילה בטוחה ולכן יבוטל יום הצלילות .יש
להתקשר למזכירות המועדון לפני יום הצלילות לוודא כי מצב הים מאפשר פעילות.
ישנם מקרים בהם חניך זקוק לשיעור תגבור בהמלצת המדריך או לבקשת החניך .שיעורים אלה נערכים
בצורה מסודרת בתיאום מול מזכירות המועדון ועשויים להאריך מעט את קורס הצלילה .השלמה במסגרת
קורס הינה על בסיס מקום פנוי וללא תוספת תשלום .השלמה באופן פרטי בהתאם למחירון המועדון.

טל'80-6106836 :
פקס80-0600660 :

info@udive.org
חפשו אותנו ב-
צרו אתנו קשר ב-

U-Dive
860-6603881

מועדון צלילה יו-דייב – בי"ס לצלילה מתקדמת

-



דמי ביטול (חניך אשר התחיל את קורס הצלילה ומבקש לבטלו):
אין החזרים לאחר תחילת הקורס.
רכישת קורס במחיר אחד וביצועו בתאריך מבצע מוזל ו/או אחר ,מכל סיבה ,אינה מזכה את הלקוח בכל
החזרים ו/או זיכויים בשל כך.
הקורס ניתן להעברה לאחר ,לפני תחילתו בלבד ,בתוספת של  ₪ 300דמי ניהול והרשמה!
תוקף מחיר קורס במבצע נכון לתאריך המבצע בלבד ,לקוח שיעביר את תאריך ביצוע הקורס לתאריך אחר
חייב בתשלום ההפרשים.
ביום פתיחת הקורס נעבור במסודר על תקנון המועדון המלא (אשר תמציתו לעיל) וטופס שיחרור מאחריות
וחתימה על טפסים אלו הינה תנאי להתחלת הקורס.

כל אדם הנרשם ללינה באכסניה  /דירה ,ישלם את מלוא הסכום עם הזמנת הלינה .במידה ואותו אדם ביטל72 ,
שעות לפני המועד יוחזר לו כספו למעט  50%דמי ביטול.
הלינה באכסניית יו דייב היא לצוללי מועדון הצלילה בלבד!
ביום קבלת החדר נעבור עמכם על נהלים לגבי החדר (שמירה על סדר וניקיון ,איסור עישון וכו').

□ חל איסור מוחלט לעשן בתוך החדרים!!!
□ ידוע לי שאם אתפס מעשן בתוך החדרים ,למועדון יש את הזכות המלאה להוציא
אותי מהחדר ללא החזר כספי!!!
חתימה על טפסים אלו הינה תנאי לקבלת החדר והתחלת הקורס.
ת.ז
אני,
וחתימה זו הינה אישור להסכמתי לתנאים אלו.

החתום מטה מצהיר כי קראתי את תנאי המועדון הרשומים לעיל

נא למלא הטופס ולשלוח בחזרה לפקס  : 08-8587567טלפון לוידוא קבלת הפקס 08-6376015
או במייל info@udive.org
ניתן לצלם את המסמך ולהעביר אלינו ב.052-6681003 Whatsapp -

מס' טלפון של בעל הכרטיס ._______________ :שם בעל הכרטיס .____________________ :
מספר כרטיס  . __________________________ :תוקף ._________________________ :
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס  .___________ :מספר ת.ז בעל הכרטיס .___________________:
הנני מאשר חיוב כרטיס האשראי בעסקה זו על סך _____________ ש"ח

חתימה._____________________:

טל'80-6106836 :
פקס80-0600660 :

info@udive.org
חפשו אותנו ב-
צרו אתנו קשר ב-

U-Dive
860-6603881

