מדיניות הרשמה והחזרים  -גלגלי אהבה 2020
עודכן בתאריך 21.10.20

כידוע לכולכם ,ישראל נמצאת במצב חירום כבר כמעט  10חודשים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה .למרות
הקשיים והאתגרים ,במשך החודשים האחרונים ,צוות אלי"ן נשאר אופטימי והמשיך לתכנן את מסע גלגלי אהבה
 ,2020תחת החוקים והמגבלות החדשות והמשתנות של תקופת משבר זו.
מלונות בישראל נותרו סגורים ומועד פתיחתם טרם הוחלט .הסגר המתמשך והעדר לוח זמנים ברור ל"תכנית יציאה"
ופתיחת הכלכלה מחדש ,במיוחד ענף המלונאות והתיירות ,הובילו אותנו למסקנה שאיננו יכולים לקיים את המסע
במתכונת המסורתית שלו של חמישה ימי רכיבה.
תכנון המסע השנה ,היה מלווה בהוצאות שונות כגון :עיצוב והזמנת חולצות וציוד רכיבה ,חקירת ותכנון מסלולי
רכיבה .אולם ,בגלל חוסר הודאות השנה ,צמצמנו את ההוצאות ככל האפשר כדי שנוכל להיות כמה שיותר גמישים
בהחזר דמי הרישום לרוכבים .בעוד שהמדיניות הנוכחית מאפשרת החזר של  50%מדמי הרישום ,בפועל ,נוכל לבצע
החזר של  70%מדמי הרישום ,או להעביר את מלוא דמי הרישום למסע של שנת ( .2021ראו מטה).
משתתפים יכולים לבחור באחת משלוש האופציות עבור סכום ההחזר שלהם:
א.

תמיכה בילדי אלי"ן :אנו מקווים שתמשיכו לתמוך בגלגלי אהבה של בית החולים אלי"ן על ידי תרומת דמי
הרישום שלכם .במקרה שתבחרו לבטל את השתתפותכם במסע או במידה ולא נשמע מכם ,ניתן להמיר
את סכום ההחזר שלכם לתרומה .במידת הצורך ,קבלה מוכרת לצרכי מס תתקבל עד סוף השנה .ברור
שזו האופציה הטובה ביותר מבחינת בית החולים.

ב.

רישום למסע  :2021עפ"י בקשת הרוכב ,ניתן להעביר את מלוא דמי הרישום למסע של .2021

ג.

בקשת החזר דמי הרישום :אנו מבינים שמדובר בתקופות קשות ואם המרת דמי הרישום לתרומה או
דחייה לשנה נוספת אינה אפשרית מבחינתכם ,נבצע החזר עפ"י התנאים הנ"ל.

*שימו לב :ההחזר הוא של דמי הרישום בלבד ובכל מקרה ,תרומות לאלי"ן אינן ניתנות להחזר ,אלא ימשיכו לשמש
למטרתן – סיוע לילדי אלי"ן.
אנחנו מודים לכולכם על ההירתמות לסיוע לילדי אלי"ן .אנחנו יודעים שאלה זמנים קשים לרבים מכם ומעריכים את
הנכונות שלכם להמשיך לחשוב על ילדי אלי"ן ולתרום להם מכספכם ,מזמנכם והכי חשוב – מן הרצון הטוב
והאכפתיות שלכם.

ביחד השמים הם הגבול!

