
 

 

 בשביל ישראל נשים מטיילות -חוג אסימון 
 

 2020 - 2019טופס הרשמה לעונה 
 

 

 2020 - 2019החוג לשנת  תכנית
 

 
 

 הרשמה לחוג ולטיולים:
באמצעות טופס זה בלבד, יש למלא אותו פעם אחת *ההרשמה לחוג תתבצע 

 בעונה.

 *ההרשמה לכל טיול על בסיס מקום פנוי )כל הקודם זוכה(.

שעות לפני  48-*לחברת "טיולי רדיוס" שמורה הזכות לסגור את ההרשמה לטיול כ

 או כשהטיול מלא./הטיול ו

 הערות חשובות:

והסעה באוטובוס )צירי נסיעה  , ביטוח צד ג'הדרכה –. מחירי הטיולים כוללים 1

 יפורטו בהמשך(.

מאבטח כניסות לשמורות טבע בתשלום )כרטיס מטמון(,  –. הוצאות נלוות 2

 מתחלק בין כל המשתתפים.  - חמוש/רכב שטח לוגיסטי בהתאם לצורך בכל טיול

 טיול.טיולים תשלח כשלושה שבועות לפני כל . תכנית טיול מפורטת לכל אחד מה3

 

  :אופן החיוב

 .שעות לפני כל טיול, ללא הודעה מראש 48 -כיבוצע  בלבד, בכרטיס אשראי •

 .2019באוקטובר  7-יתבצע ב חיוב בעבור כרטיסיות •

 
 
 

מרחק  תאריך שם המקטע מקטע 
 בק"מ

 ירידה עלייה

 162 315 14 25.10.19 מדן לתל חי 1

 487 545 19 15.11.19 מכפר גלעדי לקיבוץ יפתח 2

 515 543 17 13.12.19 מקיבוץ יפתח לדישון 3

 88 401 15 24.1.20 מנחל דישון לנחל צבעון 4

 534 461 13 14.2.20 מנחל צבעון לישוב מירון 5

 891 94 18 13.3.20 מהישוב מירון לחוקוק 6

 298 544 16 17.4.20 מחוקוק למצפה 7

 509 199 16.5 8.5.20 ממצפה לדגניה ב' 8



 

 : עלויות
 

  ₪. 190הינה  יומי-ות טיול חדעל .1

 1000של טיולים חד יומיים בארץ, בעלות  6 –ניתן לרכוש כרטיסיה ל .2

מטייל אשר רכש כרטיסיה זו, יקבל את יתר הטיולים החד יומיים בארץ  ₪.

חיוב  את הכרטיסייה.לטיול לאחר מימוש ₪  166גם כן בעלות מוזלת של 

תשלום שווים ללא ריבית  4הכרטיסייה בכרטיס אשראי, ניתן לפרוס עד 

 והצמדה.

 . בלבד נשים 30-ת מוגבל למספר הכרטיסיו •

 הכרטיסייה הינה אישית ולמימוש עצמי בלבד •

לדאוג לממש את  תהכרטיסייה נרכשת מראש, ובאחריות המטייל •

 טיולים במהלך שנה זו )*אין החזר כספי( 6-הזכאות ל

 

 :ותמשתתפ

מטיילים, במידה ולא נגיע למספר  25 –המינימלי ליציאה  ותמספר המשתתפ .1

 .יול יבוטלהנדרש הט

 ומעלה בלבד. 16החוג מיועד לגילאי  –הגבלת גיל  .2

 החוג מיועד לנשים בלבד! .3

 חוג.ה לא ניתן לצרף בעלי חיים לטיולי .4

 .ותמטייל 50הטיולים בארץ מוגבלים עד  .5

 
 צירי נסיעה:

 מדבר יהודה. -ערד  /ירושלים –ת"א  –יציאה מיגור )כביש החוף(  –למדבר יהודה 

 נגב. –דבירה   –יד בנימין  –ת"א  –יציאה מיגור )כביש החוף(  –לנגב 

גליל ו/או  –חסידים /צומת אלונים –כביש החוף  –יציאה מת"א  –לגליל /רמה"ג 

 רמה"ג.

 

 

   תנאי ביטול השתתפות בטיול:

ל:  במייל/הודעה בכתבבתעשה השתתפות בטיול מצד המטייל הודעת ביטול 

 info@asimontours.co.il  שאינם חג או 'ה -ימים א' -ים העבודה המקובלוימי בשעות ,

, ולאחר קבלת 17:00 – 9:00 , בשעות העבודה המקובלות, בין השעותערב חג

 אישור לכך.

 יוחזר הכסף למטיילים.   ג אסימוןחובמקרה של ביטול טיול מצד 

 

 דמי הביטול:

 אין דמי ביטול. –שעות לפני היציאה  96עד 

 מעלות הטיול. 50% –שעות לפני היציאה  48שעות ועד  96 -החל מ

 מלוא המחיר. –שעות לפני היציאה  48 -החל מ
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 :מתרשפרטי הנ

 
 

 : שם פרטי.*1
 
 
 

 תאריך לידה: שם משפחה:*

 כתובת מייל:*  כתובת מגורים:

      : טלפון נוסף טלפון נייד: *

 לא /כן : בכרטיסיה *מעוניינת

 8 \ 7 \ 6 \ 5  \ 4  \ 3 \ 2 \ 1להירשם:  *נא לסמן את המקטעים אליהם תרצי

 חובה למלא את כל הפרטים שיש בהם כוכבית.

 
 

 )לא מקבלים דיינרס!( – אשראיפרטי 

  _______ ________: ______שם בעל הכרטיס

 ___________מספר כרטיס: _____________

   ____________________________תוקף: ___

 _____  ________________ת.ז בעל הכרטיס: 

 _________________________ סוג הכרטיס:
 

 

 הצהרה

 נשים מטיילות בשביל ישראל אסימון לחוג תיאת הרשמ תבחתימתי על טופס זה הנני מאשר

חיוב כרטיס את ו תנאי הרישום והביטולדף התנאים הכלליים, את את , ולטיולים שסימנתי

  .הרשמה לחוג ולמקרה של ביטולהעבור  האשראי שלי

 

ולי מיטיבי לכת יופני והנפשי מאפשר לי להשתתף בטה שמצב בריאותי הגאני מצהיר

אין כל מניעה לצאת ולהשתתף, ומודע לכך שעל . הםובמאמץ הכרוך ב במסגרת החוג הנ"ל

בזאת לעדכן  תבמתחייהנני רדיוס מאשרת את השתתפותי וטיולי  חברת  ,סמך הצהרתי זו

 את חברת רדיוס  על כל שינוי שיחול במצבי עד למועד היציאה ובמהלך הטיול.

ונערך  רדיוסטיולי  חברת י ע" מנוהלמטילות את שביל ישראל נשים  –ידוע לי שחוג אסימון 

 יועבר ישירות לחברת רדיוס טיולים. התשלום ף אסימון טיולי חוויה.שיתוב

 
 ___________שם מלא: __________    חתימה: _________     תאריך: 

 

", למייל אסימון טיולי חוויהיש לשלוח את טופס ההרשמה חתום ל"

info@asimontours.co.il  :5602043-3-153או לפקס 

 

 אישור על קבלת הטופס ההרשמה יישלח במייל


