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 __________הסכם העברת זכויות נופש שנחתם בתאריך

 : בין

 

 ")בעל היחידה: "להלן(________________ . ז.ת_____________________   

 

 : לבין

 

 ")המוטב: "להלן(___________________  . ז.ת___________  ___________

 

הואיל ובעל היחידה הינו בעל זכות לניצול יחידת הנופש כפי שמופיע בטופס העברת זכות הנופש 

 ,המצורף להסכם זה כנספח אליו

 

והואיל והמוטב מעוניין לנצל את זכות הנופש כפי שמופיע בטופס העברת זכות הנופש המצורפת 

 ,כם זהלהס

 

 :הסכימו הצדדים כדלקמן

 

את זכות הנופש במועד המופיע הטופס , באופן חד פעמי, למוטב, בעל היחידה מעביר בזאת .1

אשר ישולמו לו , ₪_____________ העברת זכות הנופש המצורף בתמורה לתשלום בסך

 . חתימתו של בעל היחידה על ההסכם מהווה אישור על קבלת הסכום. במעמד הסכם זה

 

 :הבאים ומתחייב בזאת לפעול על פיהם" כללי הזהב"המוטב מודע ל .2

 16:00צ מהשעה "שעת הכניסה ליחידת הנופש תהיה אחה 

  בבוקר10:00שעת פינוי היחידה תהיה לא יאוחר מהשעה  

ביחידת נופש . מספר המשתמשים ביחידת הנופש מוגבל בהתאם לאמור בהסכם הרכישה 

אולם זוג המשתמש ביחידת הנופש , וגבל לארבעהמספר המשתמשים מ)  חדרים2(רגילה 

 ובמקרה זה יחול חיוב נפרד בעבור המשתמש 18רשאי לצרף עד שלושה מילדיו עד גיל 

 .החמישי

 ועליו לשהות במלון בכל ימי הנופש ולהיות אחראי 21אחד המשתמשים חייב להיות מעל גיל  

 .21על התנהגותם התקינה של שאר המשתמשים שמתחת לגיל 

 .נסת בעלי חיים לשטח המלון אסורה בהחלטהכ 
 .הכנסת מזון ומשקאות מכל סוג שהוא לשטחים הציבוריים אסורה בהחלט 
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מלבד אלה המהווים ציוד סטנדרטי ביחידת , חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי חשמל 

 .הנופש

 .כולל ביחידת הנופש, בכל שטח המלון" גריל"אין להפעיל  

 .ת הנופש הינה באחריות המשתמשיםהדחת הכלים במטבחון ביחיד 

 .שמירה על שלמות ותקינות הציוד ביחידת הנופש הינה באחריותם המלאה של המשתמשים 

 .השהייה בשטחים הציבוריים של המלון מחייבת לבוש הולם 

 .יש להקפיד על השקט בשעות המנוחה 

 . הינו בלווית מבוגר בלבד14השימוש במעלית לילדים בתחת לגיל  

 .י המלון לבעלי זכות הנופש לא תינתנה למוטב ולנלווים אליו"תנות עהטבות הני 
 

המוטב מתחייב לפצות את בעל היחידה על כל נזק או תביעה אשר יגרמו לבעל היחידה לפי  .3

 .בטופס העברת זכות הנופש וכתוצאה משימושו של המוטב ביחידת הנופש' סעיף ד

.  העברת טופס העברת זכויות הנופשהמוטב מודע לכך שחברת הניהול לא חייבת לאשר את .4

מוסכם כי יוחזר למוטב התשלום אותו שילם , במקרה של אי אישור ההעברה שבהסכם זה

או /אולם הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי מבעל היחידה ו , 1בתמורה לנופש כאמור בסעיף 

 . מחברת הניהול בגין אי האישור

     ___________________                  ____________________                  

 המוטב        בעל היחידה   


