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 אירוח כפר עציון. - יחידיםטופס הזמנה לקבוצות/

 30/5/2020-28– תש"ףשבועות 

   ______________________ שם המזמין:   _________________טל':

   פקס': ______________________ ____________טלפון נייד: __________

 יקוד: ________________ מ __________________ עיר: ____ כתובת: ______________

      ______________________________________________________________דוא"ל: 

 

 מספר מתארחים:

 ומעלה כולל רווקים: ________. 12נוער מגיל  _________: ___12 - 2מבוגרים: ___________    ילדים 

     )נא לסמן(. צימרים/  מיטות 6-5בכל חדר  /ידות אירוחים: אגף ישן / אגף מרכזי / יח____ סוג חדר_מספר חדרים:____
 

 700בתוספת  ברצוננו לקבל חדר תפילה נפרד הכולל ספר תורה  ₪. 

 )יבוצע בהתאם לשיקולי מקום בחד"א. ברצוננו לסדר את השולחנות בחדר האוכל בצורת ח' , ש' או ריבועים. )נא לסמן 

 לקב'(₪  200נה מיוחדות תוספת של מזמינים. בשעות הקר 10למשתתף מעל ₪ 29) ___ שעה: ____יום: __קולי בו להזמין חיזיון אור נברצונ 

 _________ :350בתוספת תשלום של  ברצוננו להזמין כיתות פעילות, מס' כיתות  ₪ 

  עד שעתיים לפעילותאיש( בין השעות: ______________ 50)עד ₪  300ברצוננו להזמין ברקו + חדר הרצאות במחיר() 

  עד שעתיים לפעילות(איש( בין השעות: ______________ 100- 80-)מ₪  400ברצוננו להזמין ברקו + אולם כינוס במחיר( 

 .מבית הארחהדקות הליכה  5-7 -ממוקמים כ בית הכנסת )של הקיבוץ( וחדר האוכל

בעת בלבד או במזומן  בצ'קייגבה התשלום  שארהעסקה.  מערך %20מקדמה בסך בכרטיס אשראי יגבה תבעת ההזמנה 

 מסירת החדרים!

 (נסיון מלא בשבת ובחג ,ארוחה חלבית בערב החגפ)המחיר כולל  תש"ףשבועות  -מחירון משפחות

 

 . מחיר זוגמשלמים שני ילדים ראשונים בחדר נפרד 

 ח החדשות מותנה בהזמנת מספר זוגי של חדרים.* אירוח ביחידות האירו

 

 

חדרים אגף  

 ישן

כמות 

 מבוקשת

חדרים 

 אגף מרכזי

 כמות

 מבוקשת 

חדרים 

חדשים 

 דותביחי

אירוח 

 חיצוניות *

כמות 

 מבוקשת

כמות  צימרים

 מבוקשת

  ₪  2700  ₪  1860  ₪ 1700   ₪  1450 זוג

-2ילד בגילאי 

12  

410  ₪  520  ₪  580 ₪  720  ₪  

ומעלה  12נוער 

 כולל רווקים

480  ₪  580 ₪  660  ₪  780  ₪  

מבוגר בודד 

 בחדר

 1230  ₪  1440  ₪  1590  ₪  2300  ₪  
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 התשלום בצ'ק או במזומן בעת מסירת החדרים!

    תאריך האירוח:   שם פרטי: ____________________שם משפחה: _____________________
    טלפון:  מיקוד: _________ ________________________כתובת: ___________________

 פרטי הכרטיס
  וג הכרטיס: ויזה / אמריקן אקספרס / ישראכרט / לאומי כארד / מסטרכארד ס

 מס'
 כרטיס: 

 
 ת.ז. של בעל הכרטיס: ________________________  שם בעל הכרטיס: ________________   תוקף: _____/___

 
 מוסכם בזאת כי "תנאי ההתקשרות" יהיו כדלקמן:

 

והחזרתו באמצעות פקס' לביס"ש , והחזרתו חתום ללקוח ע"י בית ספר שדה, מהווה את התחייבות הלקוח חתימה על מסמך זה  .1

 וביס"ש לאמור להלן.

 כל שינוי ב"תנאי ההתקשרות" במסמך זה איננו תקף, אלא אם אושר בחתימה שניה ע"י ביס"ש כפר עציון. .2

מספר המשתתפים לחיוב יהיה: מספר המינימום המוזמן בפקס' או מספר המשתתפים בפועל, ובכל מקרה לפי הגבוה מבין שניהם.  .3

 שעות לפני הביצוע, בכתב. 48מהכמות המתוכננת, עד  15%ניתן לבצע שינויים עד 

 במידה והקבוצה מאחרת ולא ניתן לספק את השירות כמתוכנן, החיוב יהיה במחיר מלא. .4

 .לפני מסירת החדרים התשלום בצ'ק או מזומן בלבד .5

 ביטול או הקטנה של ההזמנה ייעשה בכתב בלבד ומאושר רק אחרי חתימת בית ספר שדה. תנאי ביטול: .6

 .יחויב המקדמה בלבד –שבועות מראש  6ביטול הזמנה עד  .א

 מדמי הלינה המוזמנת. 25% -יחויב המזמין ב-ביטול הזמנה משישה שבועות ועד חודש לפני מועד ביצוע הפעילות .ב

 מדמי הלינה המוזמנת. 50% -יחויב המזמין ב –ביטול הזמנה בין חודש לשבועיים לפני מועד ביצוע הפעילות  .ג

 יחויב המזמין במלוא מחיר הלינה המוזמנת. –ביטול הזמנה בין שבועיים לשלושה ימים לפני מועד ביצוע הפעילות  .ד

 ממחיר הכלכלה המוזמנת. 50% -י הטיול יחויב פעילות במלוא מחיר הלינה וביטול ההזמנה במהלך שלושת הימים שלפנ .ה

יחויב המזמין במלוא מחיר השירותים  –ביטול או הקטנה של ההזמנה ביום הביצוע או במקרה שהקבוצה לא הגיעה לאכסניה  .ו

 המוזמנים )כולל הדרכה, הסעה וכו'(.

 .של בית ספר שדה בת באישורמחוי –כל תוספת להזמנה  .א

 .אלא באישור של נציג בית ספר שדה ין לבשל או לאכול בשטח האכסניה ובחדריםא .ב

 לשמירת המקומות באכסניה יש למלא את טופס חיוב אשראי לביטחון )ראה לעיל(. .7

 יב הקבוצה לפי עלות התיקון. תחו –במידה ויעשו נזקים בחדרים או במבנה האכסניה  .8

 מערך העיסקה על כל יום פיגור בתשלום %0.25 ים(. המזמין מתחייב לשלם רהתשלום יתבצע ביום האירוח )לפני מסירת החד .9

עבור עמלת סליקת  3%במידה והלקוח לא ישלם בצק לפי התנאים עליהם הוא חתום נגבה את הכסף באשראי בתוספת  .10
 .אשראי

 .ישארו בחדרים ויגנבואין להשאיר בחדרים כסף וחפצים יקרי ערך! הנהלת האכסניה אינה אחראית על חפצים וציוד אישי ש .11

 אישור ביס"ש : _____________________ שם המזמין:___________________

 שם המאשר : ________________________ חתימת המזמין:_________________

 חותמת: ____________________________ תאריך:_______________________

 02-9938152יש לאשר בפקס' חוזר 

 זה שאינו חתום בחותמת האכסניה/ביס"ש ושם המאשר לא יכובד.*חו
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