מ ח י ר ו ן כ ר ט י ס י ו ת ש ע ו ת ה פ ל ג ה מ ו ע ד ו ן ש י י ט י ם ת ש ו ט ה ר צ ל י ה | ח יפ ה
בתוקף עד 31/3/20
היאכטות שלנו:
מרינה הרצליה

מעגן קישון  -חיפה

ARIEL – OCEANIS 41.1
KHALEESI – OCEANIS 35.1
MOANA – OCEANIS 38.1
LIOR – OCEANIS 38.1
YUVAL – LAGOON 380

OCEAN - BAVARIA 39
PITCH – FIRST 21.7
AUFHORIA – OCEANIS 37

תוקף

מחיר

*כרטיסיית שעות ליאכטות מונוהל בהרצליה  /חיפה
 9 1ש' אמצ"ש )או  6ש' סופ"ש(

או

 12חודשים

₪ 1,850

 18 2ש' אמצ"ש )או  12ש' סופ"ש(

או

 12חודשים

₪ 3,220

 36 3ש' אמצ"ש )או  24ש' סופ"ש(

או

 12חודשים

₪ 5,940

 54 4ש' אמצ"ש )או  36ש' סופ"ש(

או

 12חודשים

₪ 8,450

*ניתן להשתמש בכרטיסיות להפלגה על כל אחת מהיאכטות )בכפוף למעבר הפלגת הסמכה(

 .1תנאי סף להפלגה במועדון
• חתימה על תקנון המועדון ,רשיון משיט בתוקף ומעבר הסמכה על היאכטות הרלוונטיות.
• מחיר הסמכות על יאכטות המונוהאל –  ,₪ 500ההסמכות כוללת:
•

שעתיים הסמכה על ) Oceanis 35.1 + 38.1 + 41.1בהרצליה(.

•

שעתיים על  39 BAVARIAו) 37 OCEANIS -בחיפה(.

• להסמכה להפלגות מונוהל במיקום אחד בלבד )חיפה או הרצליה( – .₪ 400
• מחיר הסמכה על הקאטמרן שלוש שעות  680ש״ח.
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• ההסמכה תקפה למשך שלושה חודשים .סקיפר אשר לא הפליג פרק זמן ארוך מכך מחויב בהפלגת ריענון עם
מדריך ,מחיר הפלגת ריענון  ₪ 200על המונוהאל ו ₪ 350 -על הקאטמרן.
• פרטי כרטיס אשראי תקפים של בעל המנוי אשר יוחזקו לשיפוי וחיוב במקרה של נזק ,תאונה ,קנסות ,אובדן ציוד ,או
כל אירוע ביטוחי ,או איחור בהחזרת הספינה כמצוין בתקנון מועדון עליו חותם הסקיפר בהסמכה.
 .2אופן השימוש בכרטיסייה
• שעות הפלגה סופ"ש מוגדרות כשעות הפלגה בימי שישי ,שבת ,חג ,ערב חג ,מועדי ישראל וימי שבתון.
• יחס המרה בין שעות הפלגה אמצ"ש לשעות סופ"ש בכרטיסייה הינו ½.1:1
)לדוגמה :שעת הפלגה בסופ"ש שווה בערכה כשעה וחצי אמצ"ש בכרטיסייה(
יחס המרה בין מונוהל לקאטמרן הינו  1:1.5באמצ״ש ,ובסופ״ש היחס הינו .1:2.25
• פרק זמן ההפלגה המינימלי הינו שלוש שעות )במידת האפשר ניתן לתאם לשעתיים(.
 .3אופן ביצוע הזמנת ההפלגות
• ככלל הזמנת היאכטות הינה על בסיס 'כל הקודם זוכה' ,ניתן לשריין יאכטה להפלגה כ 14-יום מראש.
• הזמנה באינטרנט באמצעות כניסה ליומן הזמנות מקוון ,הכניסה הנה באמצעות שם משתמש וסיסמה אשר זמינים
לסקיפר המחזיק כרטיסיה תקפה.
• בתאום טלפוני מול המשרד בחיפה  /הרצליה במסגרת שעות הפעילות המקובלות במשרד.
• בתאום טלפוני מול תורן מחוץ לשעות פעילות המשרד.
 .4מדניות ביטול הפלגות  /הפלגות העשרה
• ביטול ע"י המזמין בפרק זמן ארוך מ 48-שעות מועד ההפלגה – ללא חיוב ,מותנה באישור טלפוני מול המשרד.
• ביטול ע"י המזמין בפרק זמן קצר מ 48-שעות ממועד ההפלגה – יחויב ב  50%משעות ההפלגה שבוטלה.
 .5פעילויות מועדון – הפלגות העשרה  /מודרכות  /חברים  /סדנאות וכו'
• אנו מזמינים אתכם להצטרף לפעילויות הרבות שאנו מציעים לחברי מועדון שייטים תשוט ללא תשלום – בתיאום
מראש ,כל הקודם זוכה
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