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הנחיות כלליות

הנופשים/נופשונים מסובסדים ולכן זכאים להירשם גמלאי/ת בזק בלבד ובני הזוג הנלווים בתשלום מלא.
הסבסוד לגמלאי/ת לנופשון ,הכולל לילה אחד או שני לילות הינו .₪ 400
הסבסוד לנופש הכולל  3לילות ומעלה הינו .₪ 500
לתשומת לבכם :הסבסוד הינו פעם אחת במהלך השנה או לנופשון או לנופש.
היציאה לנופשון/נופש מותנית ברישום מינימאלי של  40נוסעים בכל אוטובוס.
לא יתקבלו ביטולים מתחת ל 30-יום לפני הנופשון/נופש .במקרה של ביטול ,יוחזר הכסף רק אם
ימצא מחליף ברשימת ההמתנה.
מחירי נופשים/נופשונים המצויינים בעלון הם עפ"י הפירוט כדלקמן:
מחיר ליחיד בחדר זוגי* -מחיר לגמלאי אחד במקרה של  2גמלאים הזכאים לסבסוד המתאכסנים
באותו חדר.
מחיר לזוג  -מחיר לגמלאי הזכאי לסבסוד  +מלווה המשלם מחיר מלא המתאכסנים באותו חדר.
מחיר ליחיד בחדר בודד  -מחיר לגמלאי הזכאי לסבסוד המתאכסן בחדר לבד.
* גמלאי/ת הנרשם/מת לנופשון/נופש כבודד/ת אין אחריות של העמותה ו/או הארגון למצוא
עבורו/ה גמלאי/ת שיתאכסן עימו/ה בחדר .במידה ולא ימצא גמלאי/ת שיסכים/תסכים להתאכסן
איתו/ה בחדר ישלם הגמלאי/ית את המחיר המלא עפ"י המופיע בחוברת כמחיר ליחיד בחדר בודד.
תנאי ביטול:
במידה ולא ימצא מחליף ברשימת ההמתנה יחוייב הגמלאי עפ"י התנאים הבאים:
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של פחות מ 30-יום מיום היציאה לנופש  -דמי ביטול בסך .₪ 150
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של  14יום מיום היציאה לנופש -דמי ביטול עבור לילה אחד.
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של  7ימים מיום היציאה לנופש  -יחוייב הגמלאי בתשלום מלא.
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מקומות הישיבה באוטובוס נקבעים עפ"י מועד קבלת טפסי הרישום והתשלום בפועל במועדון.
מספר המקומות מוגבל.

הנכם מתבקשים להקדים הרשמתכם  -כל הקודם זוכה!
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ניתן להרשם לנופשון/נופש /פעם נוספת על בסיס מקום פנוי וללא סבסוד.
יתכנו שינויים בתוכניה או במלון עקב תפוסת יתר  -יש להתעדכן במועדוני הגמלאים לפני
היציאה לנופשון/נופש.
גמלאים שפרשו בשנת  2016/17ויש לזכותם יתרה בסל רווחה ,יוכלו לממש את מלוא היתרה
(נופש+תרבות) לנופשון/נופש( .הניצול ניתן למימוש באמצעות החברות המופיעות בחוברת
הנופשונים של עמותת הרווחה בלבד).
לבירור וקיזוז יתרת הסל ,יש לפנות לרכזת המועדון.

קבלת החדרים במלון מותנית בהצגת תעודת גמלאי/ת בלבד
ובאחריות נציג החברה המארגנת
חופשה נעימה!

טופס הרישום לנופשון/נופש ניתן לקבל במועדוני הגמלאים.

