
    

                                                            
  Tel +972-3-5102025 • Fax +972-3-5102027 • info@Xtrip.co.il • www.Xtrip.co.il 

                                 

JWXtrip   Jewish Women Adventure Challenge  

  27.05.2011-17נפאל     –טופס הרשמה 
  

tripXWJ  מסע אתגרי בין לאומי לנשים שומרות מסורת     
וחברת שי בר אילן אשר המסע הבין לאומי לנשים שומרות מסורת הינו יוזמה משותפת של חברת אקסטריפ 

 ייחודית ביןמעצימה ורות המסורת בישראל ובתפוצות התנסות חברו במטרה לאפשר גם לציבור הנשים שומ
בעיירה פוקרה  נחווהאת השבת . אינו נוסע בשבת והאוכל שיוגש הינו אוכל כשר המסע .הרי ההימלאיה

למשתתפת $ 3990ינה העלות השתתפות במסע . י הרב בפוקרה"ד וערב שישי יערך ע"בסמוך לבית חב
ישראל לנפאל טיסה מ יכרטיס, תחבורה, )אוכל כשר( כלכלה, לינה   -מסעהעלויות במהלך ה כולוכוללת את 

  .מי המסעיערכת ביגוד לוכן  וחזרה
  

tripXWJ מופעים באתר המסע כול פרטי המסע www.xtrip.co.il .נדרשות שתתף נשים המעוניינות לה
לאחר מיון הטפסים על פי . מפורט בהם למנהלת המסעפ ה"ע וופסי ההרשמה ולשולחטלמלא את 

  .פגישת הכרות עם מארגני המסעלקריטריונים מוגדרים יוזמנו 
  

  _______________________: שם משפחה_______________________   :  שם פרטי
  ________: ילדים' סא    מ/ ג / נ :  מצב משפחתי ____סוג , 19____רשיון משנת -אם כן    לא/כן:  רשיון נהיגה

  _____________________________________: שנות לימוד     פירוט_______: השכלה
  ________________________: מקום עבודה_________________: תפקיד -עיסוק נוכחי 

  _________________________________________: מקצועות נוספים בהם עסקת בעבר
__________________________________________________________________  

  לא/ כן ?  האם התנסית בעבר בטיולי שטח   -      לא/ כן     ? האם יש לך ניסיון בנהיגת שטח
  _______________________________________________________________:פרטי

___________________________________________________________________  
  

  ):אנא צייני קורסים נוספים הרלבנטים למסע(האם השתתפת בקורסים והשתלמויות 
  )שנה/חודש(תאריך סיום   באיזו מסגרת ניתן הקורס  נושא הקורס

      נהיגת שטח �
      חילוץ והצלה �
      עזרה ראשונה �
      ניווט �
      : אחר �
  

  ?באילו פעילויות ותחביבים  את עוסקת באופן פעיל
  פירוט  תחום
    התנדבות �
    ספורט �
    מוסיקה �
    אמנות �
    : אחר �
  

  : מה רמת שליטתך בשפות
  חלש/ בינוני / טוב / וב מאוד ט  אנגלית                -     חלש/ בינוני / טוב / טוב מאוד     עברית
  חלש/ בינוני / טוב / טוב מאוד _______  : אחר

  
  ________שנת ייצור_________דגם _______יצרן : אנא פרטי - כן אם  -   לא / כן ? שטח  האם ברשותך רכב

  
  :י לשאלון זהאנא צרפ

ובאילו תחומים תוכלי לדעתך  JWXtripסע מעוניינת להשתתף במ המתאר מדוע את, בכתב ידך, עד עמוד אחד 

  .אקולוגיות והחברתיותלמטרה סע ולתרום למ
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           tripXWJ  27.05.2011-17 מסעחיוב כספי טופס 

   מסע המפורטבחתימתי לחייב את כרטיס האשראי על פי התנאים במסמך זה ובמסלול ה תהריני מאשר
אינני מתנגדת לקבל , הנני מצהירה בזאת כי בריאותי תקינה, הנני מצהירה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים

  .לעיתונות ולכל פרסום שהוא, אינני מתנגדת להצטלם במסגרת צילום הפרויקט לטלוויזיה, חומר פרסומי בדואר

  _________________:תאריך______________________ : חתימה

 info@xtriptravel.com  או למייל 5102027-03זירו לפקס אנא הח 

  JWXtripתודה על תשומת הלב צוות  -  פסים ללא כל הפרטים לא ילקחו בחשבוןט

  פרטים

  )כפי שמופיע בדרכון, בלועזית(שם משפחה 

   )כפי שמופיע בדרכון, בלועזית( שם פרטי 

 נקבה  )י בעיגול\הקף(מין 

   וארץ לידה תאריך לידה

 :אחר/ ישראלי   סוג דרכון

   מספר דרכון

   תאריך הוצאת הדרכון

   תאריך פקיעת תוקף הדרכון

                                                                נייד                         :       מספרי טלפון

   בית                                                        

                               עבודה                                                         

   מספר פקס                                           

   כתובת למשלוח דואר 

   דואר אלקטרוני

  :אחר / צמחוני /רגיל  טיסות /סוג אוכל במהלך טיול 

 :מכנסיים     -:            חולצה   מידות 

  ) ללא נטילת תרופות  60ביטוח אתגרי עד גיל ( לא  /   כן    אתגרי  חובה  –60ביטוח נוסעים עד גיל 

  לא/   האם נוטלים תרופות     כן      

  אופן התשלום הקף בעיגול 

  ) ןבכל מקרה נדרש כרטיס אשראי לביטחו(
  העברה בנקאית   כרטיס אשראי  מזומן

 פרטי כרטיס אשראי 

  סוג + מספר כרטיס 

    תוקף כרטיס

    שם בעל הכרטיס

    מס תעודת זהות

במידה וההרשמה . יציאת הטיול יום לפני 30תשלום ראשון  ,תשלומים בכרטיס אשראי 3היתרה עד  500$של  מקדמה :תנאי תשלום* 
ח או בשקלים לפי שער "התשלום יתבצע במט. והיתרה בשני תשלומים, יתקבל במזומן 50%התשלום הראשון  –תתבצע בחודש היציאה 

  . )ו בסעיף תנאי תשלום וביטול באתר החברה/או הסבר מפורט בגוף ההצעה. (ביום התשלוםהמחאות גבוה דולר 
 ו באתר החברה/במסלול הטיול או "דמי ביטול"דמי הביטול יגבו בהתאם למפורט בסעיף : ביטול הטיול**


