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 כולל לינה באילת טופס הרשמה לקורס צלילה

 " פלמידה" במרכז צלילה
 ____________________..          מס' ת.זהות:___     שם החניך: 

 
 תאריך לידה:__________________.         ._______________בת מלאה וקבועה:_______וכת

 

  .                                                     : E-Mail __________.         _____________טלפון: 

 
 שלום רב,

לקורס צלילה אשר יקנה לך את הכלים לגלות תחום חדש הנה הגיע סוף סוף היום הגדול בו החלטת להצטרף 
 ימי עשיר ומהנה.-ומרהיב של עולם תת

 .       הקורס בו בחרת להשתתף הינו קורס בדרגת: 
 

 .    בבוקר / אחר 9:00, בשעה    אשר יחל בתאריך : 
 

 נא לסמן. –המסלול בו בחרת הינו מסלול שבועי / סופ"ש / אחר:_______________ 
 

 : _________________. צלילה באילת כולל לינה קורס –החבילה  עלות
 

 / אחר____________. / יחידת דיור פרטית צוללים משותף –סוג החדר בו בחרת הינו 
 

   .____________________תאריך עזיבה  -לינה.   __________________ תאריך הגעה  -לינה

 
 לשיעור הראשון עליך להצטייד במספר פריטים: -שימו לב  

 .בגד ים + מגבת 

 .מחברת + כלי כתיבה 

 ת פספורט.תמונ 
 

 הצלילה ישנם מספר דברים שעליך לדעת על המרכז והנהלים:לפני הצטרפותך לקורס 

  כל אדם הנרשם לקורס צלילה ישלם את מלוא הסכום עם ההרשמה לקורס. במידה ואותו אדם ביטל קורס
דמי רישום. במידה ₪  300שעות לפני פתיחת הקורס, יוחזר לו כספו למעט  72-אליו נרשם, יותר מ

 מערך הקורס . 50%תחילת הקורס, יוחזר ללקוח שעות או פחות מ 72וההרשמה תבוטל 
 בהתאם לתנאי המבצע. - מבצעים שונים

 

 .אני מצהיר כי אני יודע לשחות 

 

  לטופס זה מצורף שאלון רפואי אותו על כל חניך למלא )בדיקת רופא אינה חובה(. במידה ותשובה אחת או
. חניך המחויב בבדיקת רופא, לא יוכל צלילהרופא יותר חיובית מחוייב החניך לעבור בדיקה מתאימה אצל 

 .מחויב בבדיקת רופא צלילה 45חניך מעל גיל  להתחיל את הקורס ללא אישור מרופא צלילה.

 

  ישנם מקרים בהם משך הקורס יתארך, אנא קחו אופציה זו בחשבון. ישנן מספר סיבות להארכת הקורס ולהלן
 שתיים מהן:

ראות לקויה / ים סוער לפעמים לא מאפשרים לנו לבצע צלילה בטוחה ולכן יבוטל יום הצלילות. יש  –תנאי ים  -
 להתקשר למזכירות המועדון לפני יום הצלילות לוודא כי מצב הים מאפשר פעילות.
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ישנם מקרים בהם חניך זקוק לשיעור תגבור בהמלצת המדריך או לבקשת החניך. שיעורים אלה נערכים  -
השלמה במסגרת  סודרת בתיאום מול מזכירות המועדון ועשויים להאריך מעט את קורס הצלילה.בצורה מ

                                                קורס הינה על בסיס מקום פנוי וללא תוספת תשלום. השלמה באופן פרטי בהתאם למחירון המועדון.

 

  ומבקש לבטלו(:דמי ביטול )חניך אשר התחיל את קורס הצלילה 

 אין החזרים לאחר תחילת הקורס. -
רכישת קורס במחיר אחד וביצועו בתאריך מבצע מוזל ו/או אחר, מכל סיבה, אינה מזכה את הלקוח בכל  -

 החזרים ו/או זיכויים בשל כך.

 דמי ניהול והרשמה!₪  300של  ני תחילתו בלבד, בתוספת דמיהקורס ניתן להעברה לאחר, לפ -

מבצע נכון לתאריך המבצע בלבד, לקוח שיעביר את תאריך ביצוע הקורס לתאריך אחר תוקף מחיר קורס ב -
 חייב בתשלום ההפרשים.

  ביום פתיחת הקורס נעבור במסודר על תקנון המועדון המלא )אשר תמציתו לעיל( וטופס שיחרור מאחריות
 וחתימה על טפסים אלו הינה תנאי להתחלת הקורס.

 

 72ביטל,  אדם ואותו הלינה. במידה הזמנת עם הסכום מלוא את באכסניה / דירה, ישלםללינה  הנרשם אדם כל 

  ביטול. דמי %50שעות לפני המועד יוחזר לו כספו למעט 

 בלבד! פלמידה רשת היא לצוללי  פלמידההלינה באכסניית  

 עישון וכו'(.איסור )שמירה על סדר וניקיון,  ר נעבור עמכם על נהלים לגבי החדרביום קבלת החד

 .11:00. יציאה עד השעה 14:00כניסה לחדרים החל משעה  □

 חל איסור מוחלט לעשן בתוך החדרים!!! □

ידוע לי שאם אתפס מעשן בתוך החדרים, למועדון יש את הזכות המלאה להוציא  □

 אותי מהחדר ללא החזר כספי!!!

 .   והתחלת הקורס לקבלת החדר תנאי הינה אלו טפסים על חתימה

החתום מטה מצהיר כי קראתי את תנאי המועדון הרשומים לעיל וחתימה זו הינה אישור     אני, 
 להסכמתי לתנאים אלו.

 
 08-9201010 הפקס קבלת לוידוא טלפון  08-6325331: לפקס בחזרה ולשלוח הטופס למלא נא

 Whatsapp  6681003-052או  info@palamida.co.ilאו במייל  

 .סוג כרטיס האשראי:_______________________

 . ____________________:  הכרטיס בעל שם   _______________.: של בעל הכרטיס מס' טלפון

   __________._______________:  תוקף  .  __________________________:  כרטיס מספר

       ______._____________: בעל הכרטיס ז.ת מספר . ___________:  ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3

     ₪._____________  סך על זו בעסקה האשראי כרטיס חיוב מאשר הנני

 

 :_____________________.חתימה
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ת לקורס צלילה במרכז צלילה פלמידה/שאלון רפואי למועמד
ת או סבלת אי פעם בעבר מהרשום /ה סובל/האם את: עבור כל סעיף שבעמוד זה יש לענות של השאלה

.י סימון במשבצות המיועדות לכך"ע" לא"או " כן-  "ב? בכל סעיף

לאכן

מיגרנה1

מחלת מוח, דלקת קרום המוח2

התעלפויות חוזרות, סחרחורת, איבוד הכרה3

חבלת ראש, זעזוע מוח4

( אירוע של התכווצויותכל)אפילפסיה 5

האם עברת ניתוח ראש6

האם עברת ניתוח בחזה7

פציעה או חבלה בצלעות8

חזה אוויר9

שחפת10

שיעול כרוני11

ברונכיטיס ספסטית, אסטמה12

דלקת עור אביבית, קדחת השחת נזלת אלרגית, נזלת כרונית13

טינטון /ירידה בשמיעה / דלקות באוזניים 14

עברת ניתוח באוזניים/ חור בעור התוף / קרע 15

עברת ניתוח בסינוסים/ סינוסיטיס כרונית 16

___.עדשות מגע מס/ משקפיים 17

עברת ניתוח בעיניים/ מחלת עיניים 18

קושי בהבחנת צבעים19

בעיות ברישתית העיניים20

(קרום הלב, התקף לב  מסתמים, אנגינה פקטוריס)מחלת לב כלילית 21

ניתוח לב22

("דפיקות לב")הפרעות בקצב הלב 23

(עם טיפול קבוע)לחץ דם גבוה 24

קוצר נשימה במאמץ25

כאב חזה במאמץ26

מחלת דם כרונית/ חוסר דם 27

(הפרעות בתפקוד הכליות, זיהומים חוזרים, ניתוח, "חול", אבנים)דרכי השתן / מחלת כליות 28

כאבי בטן חוזרים29

('שלשולים וכד, כיב, דלקת)מחלה כרונית של המעיים 30

(הקאה דמית או שלשול דמי)דימום ממערכת העיכול 31

מחלה של הושט/ צרבת כרונית 32

בקע33

מעיים/ ניתוח בטן 34

מחלות פרקים או עצמות 35

מחלת עצבים או שרירים36

חבלה בחוט השדרה/ מחלת חוט השדרה 37

גפיים/ חולשת שרירים 38

(100מ פחות "גובה בס: משקל רצוי) 25%עודף משקל מעל 39

זריקות/ סוכרת מטופלת בכדורים 40

הפרעה בבלוטות המטופלת בקביעות41

(סיגריות ליום_____ )עישון 42

האם יש לך שיניים תותבות43

האם את בהריון או חושבת שיתכן שהנך בהריון44

(למשל קלאסטרופוביה)האם סבלת ממחלת נפש או מחרדה קיצונית 45

האם עברת תאונת צלילה46

סטייה של מחיצת האף, חבלה באף47

או סינוסים/ניתוח באף48

האם יש דלקת כבד כרונית49

אלכוהול קבועה/ נטילת תרופות באופן קבוע נטילת סמים 50

גיל51

?האם נבדקת בעבר אצל רופא צלילה52

?מה מועד הבדיקה , אם כן 53

?________________________________שם המכון בו נבדקת/ מה שם הרופא 54

!!במידה וקיימת בעיה רפואית אשר אינה מוזכרת לעיל נא לציין

________________________________________________: נא לפרט תשובות או ממצאים חיוביים

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________:חתימה_______________  :ז.ת_________________      :שם החניך

אופוטרופוס /  יש צורך בחתימת הורה 18במקרא של קטין מתחת לגיל 

________________:חתימה____________  :ז.ת____________ :שם אפוטרופוס

(5מתחת למספר )משקפיים - עישון ו - בכל מקרה שאחת או יותר מן התשובות בשאלון הנה חיובית למעט סעיפים 

ת לבדיקת רופא צלילה מוסמך קודם שיוכל להתחיל את הקורס/עליך להפנות את המועמד


