
 

 

 

 

 2021גלגלי אהבה  –ביטולים  מדיניות

 אינן חלקן אשר הוצאות ן"לאלי נגרמות, עצמו למסע שמתקרבים ככל ובייחוד, למסע נרשם שרוכב מרגע

 הינה רוכב לכל ן"אלי ח"בי של הכוללת העלות. הרוכב ידי על השתתפות ביטול של במקרה השבה ברות

 הביטולים מדיניות את אימצנו, ן"אלי לילדי והתועלת הרווח את למקסם מנת ועל, זו סיבה בשל. $2,000 מעל

 :הבאה

 

 רישום דמי

 הרישום דמי, להשתתף מסוגל אינו כלשהי ומסיבה, נרשם ורוכב במידה. הרישום דמי על החזר לקבל ניתן לא 

במידה ורוכב מבטל ומבקש זאת, ניתן להשתמש בדמי . המסע של הכלליות ההוצאות לכיסוי ישמשו ששולמו

הרישום הספציפיים ששילם כדמי רישום למסע של השנה הבאה בלבד. לא ניתן יהיה להשתמש בהם במידה 

ותהיה עלייה בדמי הרישום בשנה הבאה, הרוכב יתבקש להשלים את ההפרש בין דמי הרישום ששילם לאלו 

 שום פנים ואופן, לא ניתן יהיה להשתמש בדמי הרישום מעבר לשנה אחת אחרי המסע הנוכחי.החדשים. ב

 

  משלוש  לבחור באחת במידה ולא תוכל להשתתף בשל אילוץ הנובע מנגיף ה"קורונה", ניתן –קורונה

 :ור דמי הרישוםהאופציות עב

 

קבלה מוכרת לבקשתכם, תישלח . ניתן להמיר את סכום ההחזר שלכם לתרומהתמיכה בילדי אלי"ן:  .א
 סוף השנה. עד  ,לצרכי מס

 
 .2022ניתן להעביר את מלוא דמי הרישום למסע של יהיה עפ"י בקשת הרוכב,  :2022רישום למסע  .ב

 
 הבאים:עפ"י התנאים  בקשת החזר דמי הרישום .ג

  החזר מלא של דמי הרישום.2021לאוגוסט  25הודעת ביטול עד : 

  ללא החזר.: 2021לאוגוסט  25לאחר ה 

  שסיבתו היחידה היא הגבלות 2021לאוגוסט  25למרות האמור לעיל, במקרה של ביטול לאחר ,
"קורונה", יהיה ניתן לקבל החזר של דמי הרישום, בהתאם  -במדינת הרוכב או בישראל עקב ה

 לאפשרויות שלמעלה.

 
 תרומות לגיוס מינימאלי סכום

 תוך מתן חוויה יוצאת  ן"אלי חוליםה בית למען תרומות גיוס היא" אהבה גלגלי" המטרה העיקרית של מסע

 דופן לרוכבים שלו.

 קשר ללא, הנדרש המינימאלי התרומות סכום לגיוס מתחייב הוא למסע נרשם רוכב כאשר, לכך בהתאם 

 .בפועל במסע ולהשתתפות

 גלגלי" במסעות הרוכב שלהעתידית  השתתפותו על להשפיע עשוי הנדרש המינימאלי התרומות סכום גיוס אי 

 או פרויקטים נוספים של אלי"ן." אהבה

 חריגים מקרים

 אשר התרומות כל,. 2021 בספטמבר 25-ה ליום עד במסע השתתפות ביטולהרוכב מודיע על ש במקרה 

 .במסע אחרים לרוכבים או/ו אחרות לשנים להעבירן יהיה ניתן ולא, ן"אלי בידי יישארו המשתתף ידי על יגויסו

 .המינימאלי התרומות סכום את לגייס יידרש לא הרוכב

 על מנת להמשיך לעיל התנאים לכל להסכים עליך


