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 טופס הרשמה 
 

עם אומינה בקוסטה ריקה   WILD & RAW שם החבילה: ריטריט

    14-22.12.21 :תאריכי החבילה

 

 ________________אימייל:  __________________פלאפון:  __________________שם המזמין:

 

 באנגלית כפי שמופיע בדרכון )מלא הכל(:  -פרטי המצטרפים  
 

 לצרף צילום דרכון נא 
 

 בקשות מיוחדות  תאריך לידה  תוקף  מס' דרכון  משפחה שם       
 )ארוחה,הושבה,נוסע מתמיד( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

 פרטי הזמנה: נא לסמן 
 

 דולר 5800   –לאדם בחדר זוגי 

  דולר  6800 - לאדם בחדר יחיד 

 

 * התשלום בשקלים לפי שער המחאות גבוה 

 

 המחיר כולל:  

 כולל מיסי נמל  לקוסטה ריקה הלוך ושוב  כרטיס טיסה •

 או דומה  COSTA RICA MARRIOTT HOTEL HACIENDA BELEN       :במלון  ה בסאן חוסה ליל 1 •

 HACIENDA BORRINGA לילות באחוזת  6 •

 למלון וחזרה  בסאן חוזה משדה התעופה  העברות  •

 כפי שמפורט בלו"ז הסדנה ה סדנכל התוכן ב •

 

   : המחיר אינו כולל

 כבודה  בטוח נסיעות אישי •

ביטוח רפואי לנסיעה הכולל כיסוי למקרה קורונה ואישפוז כתוצאה מכך בחו"ל )חובה ונדרש כתנאי כניסה לקוסטה   •

 ריקה( 

 ביטוח למקרה ביטול השתתפותך כתוצאה ממחלה בקורונה  •

 תנאי לעליה למטוס לגילוי קורנה בישראל ובקוסטה ריקה הנדרשות כ   PCRבדיקות  •

 טיפולי ספא במידה ויצרכו מאת מטפלים במלון או באחוזה •
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    :פרטי תשלום
 נא לסמן: 

 העברה בנקאית   /ב___תשלומים  תשלום אחד / אשראי   –מזומן / אשראי  
 
 

    פרטי כרטיס אשראי:
 

 ___________ :סוג כרטיס  ___________ :ת"ז בעל הכרטיס ____________________ :שם בעל הכרטיס 
 

 :________________ CVVמס כרטיס:_________________________ תוקף:_____________ 
 
 

הערה: בחתימתי על טופס זה הריני מאשר/ת לחייב את כרטיס האשראי שלי עבור כל הנוסעים הרשומים  
 מעלה. 

 
 דמי ביטול: תנאי ו תשלומים ו

 
 תשלום:  .1

 לאומינה , מתחייב המזמין לשלם ריטריטהשתתפות ב בתמורה ל 1.1

 בתנאי התשלום הבאים:   (יחידבחדר  עבור אחד )  6800$  או   (עבור אדם בחדר זוגי ) 5800$ - סך בשקלים השווה ל

 )"המקדמה"(.  1500$מקדמה במזומן  בסך של  1.1.1

 10/10/21לא יאוחר מיום בגובה יתרת התשלום   תשלום שני  1.1.2

 דולר ארה"ב ביום התשלום בפועל. של  שער המחאות גבוה התשלומים יחושבו בש"ח ע"פ ערכו של   1.2

 

 תנאי ודמי ביטול:  .2

 הצדדים מסכימים בזאת כדלהלן: 

,  בחצות )שעון ישראל( 10/10/21ועד יום  תשלום המקדמההיה והמזמין יבטל את הזמנתו, מכל סיבה שהיא, בין מועד   2.1

 . 200$ של סך  ב    לאומינה דמי ביטולהמזמין ישלם 

בחצות )שעון ישראל(, ישלם    10/11/21 -ו  11/10/21בין התאריכים  , היה והמזמין יבטל את הזמנתו, מכל סיבה שהיא 2.2

 לעיל    1.1בסעיף  מהסכום המפורט 25%המזמין לאומינה דמי ביטול בגובה של 

בחצות )שעון ישראל(, ישלם    30/11/21 -ו  11/11/21בין התאריכים היה והמזמין יבטל את הזמנתו, מכל סיבה שהיא,  2.3

 לעיל    1.1מהסכום המפורט בסעיף  60%המזמין לאומינה דמי ביטול בגובה של 

ואילך, ישלם המזמין לאומינה דמי ביטול בגובה   01/12/21מתאריך  היה והמזמין יבטל את הזמנתו, מכל סיבה שהיא,  2.4

 לעיל    1.1מהסכום המפורט בסעיף  100%של 

לטוס לקוסטה ריקה ו/או   במדינה ישראל, מחמת איסור פורמאלי מאת הרשויות המוסמכות  הריטריטבמידה ויבוטל  2.5

  תועבר הסדנהאו אז    מחמת איסור פורמאלי של הרשויות המוסמכות בקוסטה ריקה לכניסת טיסות מישראל למדינה,

, למעט החלק בתשלום אשר שולם לחברת  . הכספים ששילם המזמין עד אותה עת ישמשו למועד הנדחהלמועד חלופי

 . חברת "לופטהנזה"הביטול של  כפוף למדיניות החזרו אשר עבור הטיסה  "לופטהנזה"  

יוחזרו למזמין כל התשלומים אשר  לעיל,    2.5מסיבות שאינן קשורות למפורט בסעיף , המינ והיה ותבוטל הסדנה ע"י א 2.6

 שילם עד אותו מועד. 

  באופן בלתי חוזר כל טענה ו/או זכות לפיצוי כלשהולמזמין, ולא תהא זה, אין   2מוסכם כי למעט הכתוב במפורש בסעיף  2.7

   עקב ביטול הסדנה.

 
 

 
 .  לא ינתן החזר ולכן מומלץ לערוך ביטוח ביטול כתוצאה מקורונה כניסה לבידוד/במקרה של ביטול ביוזמת הנוסע עקב מחלת קורנה**

 במקרה זה לאחד מקרוביך.  ניתן יהיה להעביר את ההשתתפותע"י חברת התעופה  שיתאפשרבמידת 
 . **במועדה עקב מגפת הקורונה יקבע מועד חילופי לנסיעהבמקרה של ביטול / דחיה כתוצאה מסגר או מצב בו לא ניתן יהיה לקיים את הטיסה 
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 הערות: 

 באחריות הנוסע לוודא כי דרכונו תקף למשך חצי שנה לפחות מתאריך היציאה מהארץ.  •

 . באחריות הנוסע לדאוג טרם הנסיעה לביטוח בריאות ומטען בעל כיסוי מורחב הכולל הטסה רפואית לארץ •

   כולל כיסוי הוצאות אישפוז במידת הצורך בקוסטה ריקהביטוח הבריאות חייב לכלול כיסוי למקרה מחלת קורנה  •

 כתוצאה מקורונה.  מומלץ לבצע ביטוח דמי ביטול  •

     .מחיר החבילה יכול להשתנות בהתאם לשינויים בעלות מיסי הנמל והדלק  •

  ואילוצים שונים. התוכנית נתונה לשינויים בכפיפות לתנאי מזג אויר   •

 לשינויים בטיסות הקשורים בחברת התעופה.   םאחראי  םאינאומינה  •

 ה.הנני מודע לכך שהזמנתי מחייבת מרגע חתימתי על טופס ז •

 . כפי שכתובים במסמך זה וכפי שהוסברו ליחתימתי מאשרת את הסכמתי לתנאים הכלליים  •

 

 : תנאים כלליים   

החל מביצוע ההזמנה ועד החזרה מהיעד , יימסרו  מאומינה ידוע לי כי כל שינוי בהזמנה ו/או עדכון ו/או מידע שעל הנוסעים לקבל  •

 תוך שימוש באמצעי הקשר שאת פרטיהם  מסרתי לעיל.     אומינהע"י 

מתחייב כי אמצעי הקשר עימי יישארו תקינים וזמינים עד החזרה וידוע לי כי יראו בכל הודעה שנמסרה בהם ע"י החברה ככזו  אני 

        שהובאה לידיעת כל הנוסעים שפרטיהם לעיל. 

או תביעה כלפי  אני מאשר בזאת באופן בלתי חוזר לחייב את כ.א שאת פרטיו מסרתי ושייך לי ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/ •

 בקשר לחיוב כרטיס האשראי שלי כאמור לעיל.  אומינה

 המזמין מצרף להזמנה זו את העתק צילומי של : כ.א שלו ותעודה מזהה שלו. 

 להזמנתי. אלא לאחר שהחברה תמסור לי בכתב את אישורה הסופי   אומינהידוע לי כי ההזמנה זו לא תחשב כסופית וכמחייבת את  •

לי כי כל שינוי של ההזמנה או ביטול שייעשו על ידי המזמין , ייעשו באופן אישי על ידי באמצעות הודעה בכתב  : ידוע ביטול הזמנה •

. ההודעה תכלול הוראה ברורה ובלתי מסויגת שתינתן לחברה בצירוף כל המסמכים/הנתונים שיידרשו ע"י  לאומינהדוא"ל( ב)

 . ויחוייב בהתאם לתנאי הביטול הרשומים מעלה אומינה בכתב ע"י .    כל שינוי ייכנס לתוקף רק אם אושר בחוזר  אומינה

בגין ההזמנה , יתבצע ההחזר בקיזוז "דמי   מאומינהבמקרה של ביטול ההזמנה כדין ובמידה ואהיה זכאי להחזר כספי  •

 הביטול" במידה וניתן. 

קורנה, הוצאות רפואיות אישפוז במקרה  לערוך ביטוח מתאים ומקיף לנסיעה )לרבות הכיסויים:  כל הנוסעים מתחייבים : ביטוח •

 ( וזאת לכל אחד מהנוסעים ועל חשבונם ובכל חברת ביטוח בה יבחרו הנוסעים.  , ביטוח מטען/כבודהמחלת קורונה בחו"ל,  

 . חדרההקשור להזמנה זו וכל הנובע ממנה תהא בבימ"ש המוסמך בעיר ידוע לי כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל    •

 

  בהזמנהכל הנוסעים הכלולים  ובהסכמתעל אחריותי המלאה נכונים ו, הינם לעילאני מצהיר , כי כל הפרטים שמסרתי  

ובהתאם לתנאים הכלליים המפורטים  חתימתי מאשרת שקראתי והבנתי את כל הוראות טופס אישור ההזמנה   זו.

 בטופס הרשמה זה. 

 

 תאריך:  :חתימה

 

 info@umina.co.il –  אנא שלח את הטופס החתום למייל
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