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 אחד העם פ"ת תיכון מסע לפולין 
24/3/2020-18 

 , רב  שלום להורים 
 

 ₪   4600המחיר לאדם : 
 . לתשומת ליבכם, איחור במועד התשלום מקטין את מספר התשלומים העתידיים*
 
 
 תשלומים שווים 8עד  אשראי:  – אפשרות א'  •

 

   902190    קוד גישה     www.academy.co.ilישום באופן עצמאי באתר האינטרנט ר •

 טופס הרשמה )מצ"ב(.   -למשלמים בהעברה בנקאית יש לצרף  •
 העברה בנקאית:  – ב' אפשרות  •

 בע"מ    2013שם החשבון: אקדמי טרוול  
   800, סניף מס' 60820020בנק לאומי, מס' חשבון 

או לכתובת דוא"ל    03-5663350יש לשלוח אלינו ישירות למס' פקס אישור ביצוע העברה  את 
  tayel@academy.co.il -  הנוסעאת בהתאם על מנת שנוכל לזכות. 

 המחאות  -אפשרות ג' 
 ₪ לעשירי לכל חודש.  920שקים של  ₪4 +  920על סך   10/12/19שקים הראשון  5

 ים: טוליב •
  דמי רישום וטיפול.  150-ביטול הנסיעה יחויב ב  -הנסיעה  יום יום טרם  35מיום ההרשמה ועד ₪ 

 ₪.  2000מלא היחויב התלמיד במחיר הטיסה   לפני המסע  יום  35 -מביטול פחות 

  בעיות רפואיות יטופל מול הביטוח(  כרוך הביטול במלוא עלות המסע – ה טרם הנסיעימים  8ביטול( 

  .ביטול בגין בעיית משמעת, לאחר מכתב אזהרה, יגרור חיוב הוצאות על חשבון התלמיד 
 

 טופס פרטים אישיים )למעט הנרשמים ישירות באתר( 
. הנתונים שיימסרו על ידך ישמשו  חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתךלא 

לצרכי התקשרות עמך במידת הצורך, כרטוס והזמנת שירותים בחו"ל )מתן שירות(. אנו מעבירים את שמות הנוסעים וסוגי  
ן השונים בחו"ל. נתונים אחרים אינם מועברים לאף גורם  האוכל המבוקש לחברת התעופה, לבתי המלון ולספקי המזו 

 ומשמשים את משרדנו בלבד.  
 

  אחד העם פ"ת     שם משפחה:        שם פרטי:     :  מס' ת"ז           
  
     תלמיד           הורה                 מורה                 אחר           )להקיף בעיגול(                 

 
               דוא"ל:  כיתה:             קבהנזכר          )להקיף בעיגול(                               תאריך לידה:                 

  
       מיקוד:      עיר:         כתובת:       

 
 ____________________ :בדרכוןכפי שמופיע   באנגלית שם פרטי

  ___________________ :בדרכוןכפי שמופיע   באנגלית שם משפחה
 -_______________________________: הדרכוןתאריך תוקף 

 
        : נייד    בית : טלפונים להתקשרות:     מס' פקס:  

 
     :  נייד    : 2הורה         :  נייד   :   1הורה 

 
   א              אוכל כשר לכל הקבוצה נא לציין  חריגים: ללא גלוטן , צמחוני , טבעוני , אחר ,נא לציין  

 
 

 ט.ל.ח
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 :כולל  אינו המחיר  : כולל המחיר 
   בריאות ביטוח, ביטחון  היטל,  , מע"מ פולניל"ובחו  בארץ  נמל מיסי , טיסה כרטיס 
ותאונות דרכים )עפ"י דרישת משרד    מטען , הטסרפואי,   ביטוח : כוללה  מורחב

  : מלאה כלכלה ,  ראשונה ודרגה  טובה  תיירות בדרגת  במלונות לינהלילות    6החינוך(, 
  משלימות  צהריים וארוחות במסעדהאו    במלון ערב ארוחת ,במלון בוקר  ארוחת 

  נוח  מערבי אוטובוס , פולקלור ערב  , ןהביטחו משרד  להוראות  בהתאם    ט"קב ,בדרך
,  במחנות  פרחים, לאתרים כניסה,  צמודים פולני  ומלווה ישראלי   מלווה, וידאו כולל
 . . משלחת חולצת,  ל"בחו םהשירותי לנותני  תשר, באוטובוס ה שתיי

  ל"ובחו בארץ והיטלים  מיסים* 
  ביום  ידועים אינם    אשר

 . ההצעה  הדפסת
 . אישי אופי  בעלות  הוצאות* 
 

 
לגה ואת יתר  והשני עד קבלת התשובה לגובה המהתלמידים שהגישו בקשה למלגה ישלמו את התשלום הראשון  ❖

 בנוסף המחאה לביטחון במקרה של ביטול הנסיעה חודש לפני המסע, תופקד בבית הספר.  התשלום באופן יחסי. 
מתבקש   מתאריך המסע(,   חודשים   6בתוקף )חייב להיות לפחות   דרכון בעת הרישום נוסע שאין ברשותו : דרכון .א

  ולוודא 5663350-03: פקסל צילומו   את לשלוח  יש הדרכון את  יקבל. כשבדחיפות   ולהוציא לגשת למשרד הפנים 
 .  במשרד  וקבלת

 )הפוליסה נמצאת אצל המדריך(.  הביטוח כולל כבודה וטיפול רפואי :  ביטוח .ב
 ממחלות קודמות יש להביא זאת באמצעותנו לידיעת חב' הביטוח לאישורם. במידה ובנכם/בתכם  סובלים  

הפסקת שהות המבוטח הנמצא בחו"ל ושובו לארץ, על פי התנאים המפורטים בפוליסה, לא כוללת הוצאות ליווי  
 )לרבות עלויות שינויים(.   מבוגר

 אנו ממליצים להורים לפנות אלינו בכל שאלה או עניין באמצעות הדואר האלקטרוני:  : פניה באמצעות המייל .ג

      tayel@academy.co.il  .כל פנייה תיענה בהקדם , 
   עקב מקרים רבים של צווי עיכוב יציאה מהארץ נא לבדוק אם אין לילדכם צו עיכוב יציאה  .ד

  :הבדיקה יש לבצע באופן הבאאת 
  02-6294755יש לשלוח צילום תעודת הזהות לפקס:  .1
 3450כעבור מספר דקות, יש להתקשר למענה הטלפוני בחטיבת המודיעין של משטרת הגבולות במספר: *  .2

בתום מענה על מספר שאלות שמטרתן אימות זהותך, תינתן התשובה באשר לשאלה האם קיים נגדך צו עיכוב יציאה   .3
 מהארץ.  

  08:00-16:00ה' -שעות פעילות משטרת הגבולות: א' .4
 " חברת הנסיעות לא תישא בעלויות ביטול הנובעות מצו עיכוב יציאה מהארץ 

 מיידי על נזקים ברכוש.  : בתי מלון דורשים תשלוםנזקים בבתי מלון .ה
הרס,ונדליזם והתנהגות פרועה פוגעים בשמנו, בכבודנו ובמטרת המסע.חשוב לתדרך את הילדים להימנע מהתנהגות  

 שאינה מכבדת אותם ואת מלוויהם, ואשר תחייבם בתשלום כספי. 
 ת פולין להסדרת  : המחזיק בתעודת מעבר ואין ברשותו דרכון ישראלי, חייב לגשת אישית לשגרירו תעודת מעבר .ו

   אשרת כניסה על גבי תעודת המעבר.      
 התלמידים יוכלו להבטיח את המחיר והשתתפותם במסע רק בתנאי תשלום מלא בגין הנסיעה בעת אסוף הכספים. .ז

 כל הרשמה מאוחרת יותר מותנית בקבלת אישורים מהספקים השונים ובשערי ההמרה של המטבעות )דולר וזלוטי(.
וייגרם נזק כלשהו למזוודה , יש למלא טופס נזק בשדה התעופה בלבד ולשמור על כרטיס העליה למטוס. במקרה  .ח

 בטיסת הלוך יש למלא טופס בוארשה/קטוביץ', בחזור בנתב"ג. )טפסים אשר לא ימולאו כנדרש לא יטופלו(.
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