
  2022זמר סובב ים המלח 

 במלון לאונרדו קלאב ים המלח.  - 2022בינואר  15עד  13 -זמר סובב ים המלח 
  

  הנחיות להרשמה 

 בשיטת  "הכול כלול  ".   2022בינואר  15 – 13הסובב יתקיים בין התאריכים 

 ם ו/או שלישיות בלבד. הרישום הינו לחדרים זוגיי

  mila.sharim@gmail.com נא לפנות בנושא זה במייל ל:  -זוגי חדר ליחיד עולה כמו חדר 

 אחד לחברי מיל"ה, השני לאורחים שאינם חברי מיל"ה  -חשוב להירשם דרך הלינקים שבסוף ההנחיות 

 -ובני/בנות הזוג  (לרבות מנצחים) 2022לשנת הסדירו את חברותם בעמותה שהרכביהם לחברי מיל"ה 

 לאדם . ₪  880,1או שלישיה הוא: המחיר ליחיד בחדר זוגי 

 לאדם בחדר זוגי.  ₪  2,300המחיר הינו  -חברי מיל"ה  שאינםלנרשמים 

 ש לציין:  בכל הזמנה נדר

  את השמות המלאים של שוכני החדר.  .א

על מנת  (בין אם חברי מיל"ה ובין שאינם חברים –נרשמים שהם חלק מקבוצות ל)את שם ההרכב  .ב

  זה לזה. שתשובצו לחדרים סמוכים

 :  אופן תשלום

 לא מקבלים דיינרס ואמריקן אקספרס.יש לשלם בכרטיס אשראי אך ורק דרך הקישור המתאים. 
  

 :  תנאי תשלום

  תשלומים. 8 – 2021ביוני  30למשלמים עד 

  –החל מיולי ואילך ,מספר התשלומים יצטמצם כל חודש באופן אוטומטי  

 תשלומים למשלמים באוגוסט וכך הלאה.  6תשלומים למשלמים בחודש יולי,  7

 :  תוקף הרשמה

  הרשמתכם תהיה בתוקף רק במידה וביצעתם את התשלום באופן תקין.  •

  תימחקנה מהמערכת. -הזמנות שלא תהיינה מגובות בתשלום  •

רישום ותשלום שיבוצע באמצעות הקישור המיועד לחברי מיל"ה בלבד, על ידי מי שחברותו בעמותה  •

  .יידחה –לא הוסדרה   2022לשנת 

 והרכב שלו נרשם לסוף השבוע.  2022בתנאי שהסדיר את דמי החברות שלו  לשנת  חדר למנצח בחינם

 .₪ 500 -דמי השתתפות עבור בת/בן זוג של המנצח/ת 

 מדיניות ביטולים:

 .חזרו בכל מקרה של ביטוליושלא  –לאדם  ₪ 150 –דמי טיפול ורישום ם כולל והתשל •

 ללא דמי ביטול.  – 2021באוקטובר  15עד  •

 עלות החדר.  מ %35ך טול בסדמי בייגרור השתתפות הביטול  - 2021באוקטובר  16-מ •

 עלות החדר.  מ %45ך טול בסדמי בייגרור השתתפות הביטול  - 2021בנובמבר  1-מ •

 עלות החדר.  מ %65ך טול בסדמי בייגרור השתתפות הביטול  - 2021בדצמבר  1-מ •

 (.מעלות החדר %100ההשתתפות )לא יוחזרו דמי  –  2022בינואר  13ועד  2021בדצמבר  25מ  •

  

 תאושר דחיה לתאריך אחר ללא דמי ביטול.   -במקרה של התפרצות המגפה 

( מלחמה, אסון טבע, פעולות איבה וטרור הפוגעים ישירות באזור בו שוכן בית המלון)במקרה של כוח עליון 

 לא יראו הנופשים או המלון את המצב כהפרת הסכם ובמקרה זה כאמור ייקבע מועד חדש להגעה למלון.  

  .ע"פ הנחיות משרד הבריאות כפי שיונהגו בעת זמן השהייה במלון – ונהנושא קור

 

 ימשך על בסיס מקום פנוי בלבד, בפנייה בדואר אלקטרוני למשרד העמותה.עקב הביקוש, ההרשמה ת

 נשתדל לענות לכם במהירות. ו Mila.sharim@gmail.com  אל:לשלוח דוא"ל נא שאלות פניות ול

 רחלה/קרן/רון/אבי 

  

  להתראות בים המלח בשירת הלב הגדולה!


