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 2020 מרץ
 להורים שלום, 

 
 16/11/2020-10 – "קציר"להלן פרטי הנסיעה של תלמידי תיכון 

 ₪  4800המחיר לנוסע:  
 

 הכניסה דרך דפדפן כרום בלבד.  -הרשמה מקוונת באמצעות האתר

https://poland.org.il     :40320    קודkatzy 
 )קודם ספרות ואז אותיות(

 
 .תשלום מלא בגין הנסיעהשל יר ואת השתתפותם במסע רק בתנאי התלמידים יוכלו להבטיח את המח ❖

 כל הרשמה מאוחרת יותר מותנית בקבלת אישורים מהספקים השונים.
₪ על מנת להבטיח מקום ולכתוב בהערות שביקשתם מילגה. )ללא  1800יש לשלם  –*** תלמידים המבקשים מילגה 

  שמר מקום(.ייתשלום, לא 
 קרה יש להרשם באתר(.)בכל מ אפשרויות תשלום:

 תשלומים שווים. 8עד  –ישירות דרך ההרשמה באתר  –אשראי  •

 אפשרויות נוספות: )יש להרשם באתר ולסמן תשלום טלפוני(. •
o  מזומן : 

 תשלום במזומן יתבצע במשרד 'איילה' 
o המחאות:  

   25/10/2020לא יאוחר מ  ןהאחרוהתשלום תשלומים כאשר  6עד 
 סיעות בע"מ" בלבד.לפקודת "איילה תיירות ונ

o העברה בנקאית: 
 :  "נסיעות ותיירות לחשבון הבנק של "איילההעברה בנקאית 

   409 733369מס' חשבון:   012, ירושלים.  מס' סניף:  10סניף ראשי , רח' הלל  -הבנק הבינלאומי הראשון
  Victoria@ayalagroup.co.il או למייל 9418000-03אנא העבירו לנו את אישור ההעברה לפקס שמספרו: 

 . ע"ג מסמך ההעברה את שם התלמיד ושם בית הספר יש לציין
 

 המחיר כולל: 
פנסיון מלא: ארוחות בוקר, ארוחות  .לינה במלונות בדרגת תיירות טובה המאושרים על ידי משרד החינוךטיסה לפולין, 

מורים מלווים, מדריך   אוטובוס צמוד ברמת תיירות.  מים מינרלים על  האוטובוס. לצהרים. רוזותערב חמות, ארוחות א
דמי  ישראלי, מאבטח לפי דרישת משרד החינוך, כפי שהיא ידועה כיום.  מדריך פולני .דמי כניסה לאתרים שבמסלול.

אחר )מטעמי בריאות בלבד( לפי טבעוני / צמחוני / אוכל  .לכל משתתף משלחת וסווטשרט קנגור תשר לנותני השירותים.
 הנדרש. 

  יום.וא ידוע כביטוח בריאות ומטען, לפי דרישת משרד החינוך, כפי שה*** 
ואו כל אדם אחר היכול לאשר/לבטל אחריות, יש לפנות  "איילה"כי בכל נושא תביעות מהביטוח אין בידי נציג  אנו מדגישים

כי לא תטופל  ,אנו מבקשים להדגיש ,יחד עם זאת (.ראש המשלחתנמצאת אצל )הפוליסה  .שירות למוקד חב' הביטוחי
מקורית ממקור רשמי )כגון: תלונה במשטרה על גניבה, קבלות מקוריות תביעה ע"י חברת הביטוח אם אין עליה אסמכתא 

 על טיפול רפואי, רכישת תרופות וכו'(. 
 

 המחיר אינו כולל
בלתי צפויה במחיר שאינה תלויה בנו ואינה ידועה ביום מתן הצעה זו . כל הוצאות בעלות אופי אישי .כל תוספת 

 מה שלא צוין במפורש בסעיף "המחיר כולל".
 

 : )בכל מקרה של ביטול, גם אם הביטול נעשה מטעם בית הספר(.ביטול ההשתתפות במסע

 ₪. 200 -)כולל(  1/10/2020 עד לתאריך •

  .500$ ₪.+ 200)כולל(,  2020/100/2-10/2 מתאריךהחל  •

 .דמי ביטול מלאים  21/10/2020 אריך החל מת •
 

 

 30//20203מועד אחרון להרשמה 
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 פגום.קרוע/חודשים מיום היציאה והוא אינו  6יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות : דרכון ❖

לשלוח צילום דרכון למייל של ויקטוריה או רעות לפי הכתובת בהמשך,  יש להעלות צילום דרכון בעת ההרשמה או
  ולציין את שם בית הספר.

 
 :  ביטוח ❖

 הצהרת בריאות: 

 בהערות את הסיבה לביטוח המורחב. לרשום" על אחת מהשאלות הבאות, יש כן" ועניתםבמידה 

נמצא האם אובחנה אצלך בעיה רפואית שבשלה היית בששת החודשים האחרונים, או  .1
 :כיום, או צפוי/הומלץ לך עד מועד צאתך לחו"ל על אחד מהבאים

 )טיפול )תרופתי  •

 )השגחה )שאינה כחלק מבדיקות שגרתיות •

 בשנה האחרונה אשפוז •
, אין צורך לסמן "כן" במידה ומדובר בטיפול תרופתי עבור: כולסטרול, תת פעילות כםלתשומת לב

כוז, בעיות שינה, טיפול הורמונלי, ויטמינים או תוספי בלוטת המגן, ירידה בצפיפות העצם, קשב ורי
 , תרופות למחלות נפש. )מחלות נפש לא מבוטחות(.מזון, או גלולות למניעת הריון

 
 :האם הינך מועמד לאחת מהפרוצדורות הבאות .2

 )ניתוח )למעט כירורגיה פלסטית, עור, גניקולוגיה ואף אוזן גרון •

 השתלה •

 עירוי דם  •

 אבטיפולים במרפאות כ •

 טיפולים אונקולוגיים  •
 

,  (אין אפשרות להרחבהאפונים, מחשבים, טאבלטים וכדומה )כגון: פל הביטוח אינו מכסה מכשירים אלקטרוניים
 כלי נגינה )גיטרות וכדומה(.ואינו מכסה 

 
  במחלקת "אבדות ומציאות"  יש למלא טופס תלונה בשדה התעופה במקרה של נזק או אובדן למזוודה בטיסה ❖

טפסים אשר  את כרטיס העלייה למטוס ואת המדבקה שמקבלים בשדה התעופה בעת משלוח המזוודה. ולשמור
 לא מולאו כנדרש לא יטופלו.

 
  - בכל שאלה או ענייןהנכם מוזמנים לפנות אל ויקטוריה או רעות, : פרטים ליצירת קשר ❖

 . 03-9418000או פקס:  2שלוחה  03-9436030בטלפון:    •

    reutn@ayalagroup.co.il     Victoria@ayalagroup.co.il טרוני הדואר האלקבאמצעות  •

 ענה בהקדם.יכל פנייה ת
 
 שאין לילדכם צו עיכוב יציאה. עקב מקרים  שונים של צווי עיכוב יציאה מהארץ, יש לבדוק : צו עיכוב יציאה מהארץ  ❖

  *3450לבירור יש להתקשר ל 
 
הרס, ונדליזם והתנהגות פרועה פוגעת בשמנו,  בתי המלון דורשים תשלום מיידי על נזקים לרכוש.: נזקים בבתי מלון ❖

מהתנהגות שאינה מכבדת אותם ואת מלוויהם  עלהימנבכבודתנו ובמטרת המסע. חשוב לתדרך  את היוצאים שיש 
 ר תחייבם בהחזר כספי. ואש

 

 
 

 בברכה
 אבי חן 

 מנהל מחלקת פולין
 איילה נסיעות ותיירות בע"מ 
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