
 תקנון

 

 " יום האישה" ו , טיולים גמליאדה

 הינה בין הנרשם לחברה המבצעת. לטיול ההתקשרות  •

 הרישום לטיול למחוסנים בלבד.  •

 דמי רישום לא יוחזרו במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא.  •

התשלום בכרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי של   •

 .    ושל אמריקן אקספרס  דיינרס

  .התשלום המחאות הגבוה ביום   יורו / שער דולר ארה"ב –תנאי תשלום  •

 . או משתנה שער קבוע

 עפ"י המסלול הבא: ול נסיעה יתבצע ע"י החברה המבצעת ביטדמי  •

   :יום האישה •

   החזר כספי מלא.ימי עבודה לפני מועד היציאה    21עד 

 .70% החזר ימי עבודה לפני מועד היציאה  21 - 14

 .50%החזר ימי עבודה לפני מועד היציאה    14 - 7

 אין החזר.  ימי עבודה ומטה לפני מועד היציאה  7

 דמי רישום לא יוחזרו. 

 : שיט על הדנובה •

 החזר כספי מלא. היציאה    דימי עבודה לפני מוע  21עד 

 .50%החזר ימי עבודה לפני מועד היציאה   21 -14

 .25%החזר   ימי עבודה לפני מועד היציאה  14 - 7

 אין החזר.  לפני מועד היציאה ומטה ימי עבודה  7

 דמי רישום לא יוחזרו. 

 : מונטנגרו •

 החזר כספי מלא. ימי עבודה לפני מועד היציאה    21עד 

 .70%החזר ימי עבודה לפני מועד היציאה   21 -14

 .50%החזר ימי עבודה לפני מועד היציאה    14 - 7

 אין החזר.  ימי עבודה ומטה לפני מועד היציאה  7

 דמי רישום לא יוחזרו. 

תנאי הביטול הקובעים הינם בהתאם לפרסום של כל מסלול   •

 .המופץ באתר ע"י החברה המבצעת



לבטח את עצמו בביטוח נסיעות כולל   ת/חובה על כל משתתף  •

הביטוח יבוצע לפחות   .הטיולומטען לכל תקופת  , קורונהבריאות

 לפני מועד היציאה לטיול.   יים חודש

תשלום עבור בדיקות קורונה בארץ או בחו"ל באחריות ועל חשבון  •

 המשתתף. 

 לא ניתן להשתתף בטיול ללא ביטוח נסיעות.

י החזר תשלום עקב פטירה/מחלה מומלץ לבדוק בחברות הביטוח תנא  •

 מקרבה ראשונה.   של אחד מהמשתתפים ו/או בני ביתו

 יתכנו שינויים במסלול הטיול ובאתרים השונים. •

לצערנו לא נוכל לאפשר השתתפות אנשים עם קשיי הליכה או מחלות   •

 קשות  בטיולים.  

קראתי והבנתי את תכנית מסלול הטיול מבחינת מרחקים ודרגות הקושי   •

וככל וידוע לי הרי שביכולתי להשתתף מבלי שאגרום סיכון לעצמי או 

 אהיה למטרד לקבוצה. 

גון הגמלאים /או  היה ונרשמתי למרות האמור לעיל אני מסיר מאר •

החברה המבצעת או מי מאנשיהם כל אחריות כלפי מחמת אי שיתופי 

 . בפעילויות מחמת מצבי הבריאותי

 בחתימתי האלקטרונית אני מסכים/מה ומאשר/ת לכל הנאמר למעלה.  •

 

 טיולי יום ונופשונים 

ועדת הטיולים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסלולים לפי הצורך. הטיולים  
  צהרים  ארוחת כוללים

ימי עבודה מתאריך היציאה יחויב בתשלום מלא   7מי שלא הגיע או ביטל בתוך 
של עלות הטיול/הנופשון למעט אדם שהיה בחדר מיון בבית חולים או באשפוז,  
במקרה של פטירת בן משפחה מדרגה ראשונה או כניסה לבידוד קורונה. לכל  

 .זה יש להגיש מסמכים רפואיים

שים לשבת בקדמת האוטובוס מסיבה רפואית להמציא אישור רפואי  על המבק
 .מתאים. נשתדל להיענות בחיוב, במידת האפשר

לטיולי יום, פרט לטיולים   15אין לצרף בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל 
גמלאי שמעוניין   .שנים 5מגיל   לחרמון. לטיולים לחרמון ניתן לצרף ילדים

לנופשון, יגיע לנופשון באופן עצמאי.   15מתחת לגיל לשתף ילדים או נכדים  
 .)לא תורשה עלייה לאוטובוס בשום מקרה, וכסף לא יוחזר(

לטיול  / עם מגבלות גופניות חייב לצרף מלווה בתשלום לנופשון גמלאי
 .יום

  .תחנת יציאה: חניון תע"א מערב



 :יש להתקשר אל במקרה של תקלה ביום היציאה
 ביציאה לטיול  052-8905904 קיסלביץ  יחיאל רכז טיולי יום

 .ביציאה לנופשון   052-2211334  פליקס פרטוק או לרכז נופשונים

מלווה הטיול יתקשר למשתתפים עד שבוע לפני הטיול להודיע על מועד  
 .היציאה

התשלום אינו מכסה ביטוח תאונות אישי. הביטוח הקיים הוא עפ"י  
 .הטיול או הנופשוןהפוליסות של החברה המבצעת את 

היציאה בכפוף להרשאות משרד הבריאות עד יום היציאה לטיול או  
 .לנופשון 

 .הנסיעה בלבישת מסיכת פנים והפסקות להתרעננות

השתתפות הארגון בעלות המחיר לגמלאים היא פעם בשנה בלבד. במידה  
 .וגמלאי רוצה לצאת יותר מזה המחיר הוא מחיר מלא

רכת הרישום אני מאשר/ת שקראתי את  באישורי את ההזמנה במע

 התקנון ומסכים/מה לכל הנכתב בו.  

 

 

 מועדוניאדה  

 לחברה המבצעת.   הינה בין הנרשם מועדוניאדהההתקשרות ל •

התשלום בכרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי של   •

 דיינרס.    

 ימי עבודה לפני מועד היציאה ללא דמי ביטול.  14עד  -  דמי ביטול •

למעט אדם שהיה  דמי ביטול. 100% -ימי עבודה ועד יום היציאה   14-מ

בחדר מיון בבית חולים או באשפוז, במקרה של פטירת בן משפחה  

 מבית החולים.   לכל זה יש להגיש מסמכים רפואיים. המדרגה ראשונ

 התכנית נתונה לשינויים. •

 תכנית. הקראתי והבנתי את   •

באישורי את ההזמנה במערכת הרישום אני מאשר/ת שקראתי את   •

 התקנון ומסכים/מה לכל הנכתב בו.  

 

 הכרת הארץ בשבילי ישראל 

ההשתתפות בחוג מחייבת בריאות תקינה, יכולת גופנית הכרוכה במאמץ וניסיון  
דרגת הקושי נעה  . למיטיבי לכת בלבדהמסלולים מיועדים  בהליכת שטח. 

ק"מ במסלולי   8-11-המסלולים כוללים הליכה של כ.  בין בינוני ועד קשה
 שטח אתגריים, לעיתים בתוואי שטח קשים. 

 



הנרשם למסלול מודע ומסכים כי השתתפותו בפעילות זו   -אחריות  אישית  
במידה וישנן   מצבו הבריאותי מאפשר השתתפות זו.. הינה על אחריותו בלבד 

, יישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו ולארגון גמלאי  מגבלות בריאותיות
יאות  לרכישת/אי רכישת ביטוח בר האחריות" בשל כך. תהאוויריתעשיה 

 .המשתתף בלבדאישיות היא על  ובביטוח תאונות
 

  בהרשמה, המשתתף מצהיר כי מצב בריאותו וכושרו הגופני -הצהרת בריאות  
מאפשרים לו השתתפות בפעילות זו הדורשת צעידה מרובה ומאמץ גופני. אין לו  

 כל מגבלה המונעת ממנו לצעוד במסלול זה. 
 

 תו ירוקההשתתפות היא לבעלי    הבריאותהיציאה בכפוף להרשאות משרד  
 במשך הנסיעה באוטובוס יש לעטות מסכה!  בלבד!

 
עלי הליכה סגורות ונוחות המתאימות להליכה  , נליטר מים 3 - ציוד חובה

 כובע  , סנדלים(או בשטח )לא נעלי ספורט 
ובמיוחד לפני תחילת   בין אם באוטובוס משתתף שימצא בחוסר ציוד החובה, 

 ויחויב במלוא העלות!   הצעדה, לא יורשה להשתתף במסלול
 

  מקלות הליכה  - ציוד מומלץ  
 לא תיק צד  –תרמיל גב לנשיאת ציוד  -  
 אוכל בכמות מספקת לצעידה של יום שלם בשטח -  
 בגדים נוחים ומתאימים לצעידה בשטח  -  
 קרם הגנה  -  
 לפי הצורך בגדים ונעליים להחלפה  -  
 רה ונקלע לשעות חשיכה )למקרה חרום( פנס, למק -  

 
לכל    קבוצות. מספר המשתתפים בקבוצה: 2בפעילות ישתתפו  - הרשמה 

לא   , מומלץ שירשמו לאותה קבוצה. חברים המעוניינים להיות ביחדהיותר. 
  2ם יהיה ביקוש רב תיבדק אפשרות להוסיף א יתאפשרו העברות בין הקבוצות. 

 קבוצות בתאריך אחר. 
 

לאחר  יום לפני תאריך היציאה. לא יהיה החזר תשלום  15עד  -ביטול הרשמה 
 לחברים שלא יגיעו.  תאריך זה

 
 . לשינויים: התכנית נתונה שינוי בתכנית

 
 מלווה הפעילות יתקשר למשתתפים עד שבוע לפני מועד היציאה. 

 
באישורי את ההזמנה במערכת הרישום אני מאשר/ת שקראתי את  

 התקנון ומסכים/מה לכל הנכתב בו.  

 

 חוג מכון אבשלום 

תשלום אינו    . הינה על אחריות  המשתתף בלבדהפעילות     -   אחריות  אישית
מכסה ביטוח תאונות אישיות. לכל משתתף בפעילויות החוג  מומלץ לבטח את  

 תאונות אישיות. עצמו בביטוח 
 



וכושרו    -הצהרת בריאות   תקין  בריאותו  כי מצב  מצהיר  בהרשמה, המשתתף 
 הגופני מתאים לסיור כפי שתואר. 

 
 תו ירוקהיא לבעלי    ההשתתפות.  היציאה בכפוף להרשאות משרד הבריאות

 במשך הנסיעה באוטובוס יש לעטות מסכה!  בלבד!
 

 שלא יגיע להרצאה או לסיור. לא יהיה החזר תשלום למי   -ביטול הרשמה 
 

אי לכך,    .סדר ההרשמה הקבוצות/האוטובוסים יתמלאו על פי    - ההרשמה
או  קבוצה באותה  יחד , מומלץ שירשמו חברים המעוניינים להיות ביחד

 .לא יתאפשרו העברות בין הקבוצות. אוטובוס 
 

 ארוחות קלות לבוקר וצהרים, מים וכובע.  -   ציוד מומלץ
 

   . לשינויים: התכנית נתונה בתכניתשינוי 
 מלווה הפעילות יתקשר למשתתפים עד שבוע לפני מועד היציאה. 

 
באישורי את ההזמנה במערכת הרישום אני מאשר/ת שקראתי את  

 התקנון ומסכים/מה לכל הנכתב בו.  

 

   2023ינואר  מהדורה   תקנון

 


