
 

 כנס מנהלי כספים ברשתות המסחר הקמעונאיות רישום והוראות כלליותתקנון 

 

   הגבלות קורונה .1

בהתאם להנחיות משרד הבריאות העדכניות כפי שאלה יהיו   הכניסה למתחם הכנס ולהרצאות תתאפשר רק

למי שלא יעמוד בהנחיות  )ולא ינתן כל החזר כספי( תקפות בימי הכנס. לא תתאפשר כל כניסה למתחמי הכנס

 . (כד'ו   ככל ותהיה דרישה חוקית כזו תו ירוק בתוקףהצגת  -)לדוג' אלה

 

 החזר כספי -תרחישי קורונה .2

הכנס לא יוכל להתקיים עקב תרחישי קורונה, ידחה הכנס למועד אחר. יחד עם זאת, נרשמים בכל מקרה בו  . א

שיחפצו לקבל את כספם חזרה ולא להמתין למועד החדש, יוכלו לעשות זאת ולקבל  ששילמו כספים בפועל ו

 ₪ + מע"מ, דמי רישום שלא יוחזרו.   100רי שנדחה, בניכוי ימי עסקים ממועד הכנס המקו 21את כספם בתוך 

ככל ם במקרה בו הכנס יתקיים אך הנרשם חלילה היה מאומת לקורונה בתקופת הכנס, יוחזר לו כספו ג .ב

הכנס אישורים רפואיים רשמיים על תקופת   הציג למינהלתשובלבד  ₪ + מע"מ 100בניכוי ששילם בפועל, 

 מחלתו. 

    

 רישום ותשלום.  3      

 שליחת טופס הרישום מחייבת ומהווה התחייבות כספית של השולח/ת. יחד עם זאת, אישור  א.            

 .יינתן רק לאחר קבלת מלוא התשלום"תאנה תיירות" השתתפות סופי מאת                

 -הדרכים הבאות שתימקביל לשליחת טופס הרישום האינטרנטי יש לבצע תשלום באחת מבב.             

 2799355-072 -"תאנה תיירות"  או טלפונית במוקד הרישום:ישירות באתר  -בכרטיס אשראי               

 .78989, חשבון 582לחשבון ע”ש “תאנה תיירות”, בנק הפועלים סניף  -בהעברה בנקאית               

 . לא ניתן לשלם בצ'ק ( adi@tna.co.il -לאחר ביצוע העברה יש לשלוח את האישור במייל סרוק ל)               

 .ג. נרשמים שקיבלו קוד הטבה מחב' גמא ונרשמו באמצעותו, פטורים מתשלום לכנס            

        

 ביטולים ושינויים. מדיניות 4      

  וחוק  2010-טול עסקה יתאפשר בהתאם לאמור בתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( תשע”אבי א. 

  7  לפחות יום ממועד הרישום ובלבד שהרישום בוצע 14קרי בתוך  . 1981 –הגנת הצרכן, התשמ”א     

 ₪ + מע"מ לאדם.   100בסך  דמי ביטולובניכוי  הכנסימים לפני     

וגם  נס לא יוכל להתקיים כלל במועדו המקורי, ידחה הכנס למועד אחר וככל ג. בכל מקרה בו עקב כח עליון הכ

ל"תאנה תיירות" בגין , יוחזרו לנרשמים מלוא הכספים ששילמו בפועל וכל להתקיים כללילא  הכנסבמועד החדש 

 רישומם. 

ביטול שכזה,  הכנס רשאית לבטל את הכנס בכל עת, מבלי צורך במתן כל נימוק. יחד עם זאת, במקרה  מינהלת ד. 

 יוחזרו למשלם מלוא הכספים ששילם בגין הכנס.

  

 כללי.  5      

 .הכנס , נתונה לשינויים בהתאם להחלטת מינהלת מוצגת באתר , לרבות זו ההכנסתוכנית א.           

  , ללא הסדרת התשלום הכנסאין להציג/לחלק/להניח חומר פרסומי מכל סוג שהוא בכל מתחמי . ב          

 כל הפרה של תנאי זה עלולה להסב  .הכנסמאת מינהלת  מראש ובכתבהנדרש לכך וקבלת אישור     

 מהמפר/ים.   ו/או לתבוע לחב' "תאנה תיירות בע"מ" נזק כספי רב אותו היא תהיה רשאית לדרוש    

 . מינהלת הכנס רשאית שלא לאשר למאן דהוא את השתתפותו בכנס, גם לאחר שנרשם וקיבל  ג

 אישור על רישומו וזאת ללא צורך במתן הסברים מכל סוג שהוא ובלבד שכספו של הנרשם המסורב      

 יושב לו במלואו )ככל והוא שילם על השתתפותו(      

 לשלוח לך גם בעתיד  ו/או לחב' תאנה תיירות בע"מ הכנסהינך מאשר/ת למינהלת  כנסבהרשמתך ל . ד

 על רצונך להיגרע  הכנסחרות. בכל רגע תוכל/י להודיע למינהלת ו/או א SMS מיילים ו/או הודעות    

 .תסיר את שמך מהרשימה לאלתר הכנסמרשימת התפוצה ומינהלת     

 להעלות לרשת האינטרנט קבצי מדיה מהווי  הכנסהינך מאשר/ת למינהלת  כנסבהרשמתך ל. ה

 שיתכן והנך מופיע/ה בהם.  הכנס    

  ו/או את חב’ “תאנה תיירות” בע”מ ו/או את   הכנסת את מינהלת הנך משחרר/ כנסבהרשמתך ל.  ו

במהלך  דדי ריזל ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לכל נזק בגוף ו/או ברכוש ככל שיגרמו לך ו/או לכל צד שלישי,     

 .הכנס

 . ככל והאדם שנרשם לכנס אינו האדם שמילא את טופס הרישום, על ממלא הטופס החובה לקבל את ז

 ך. ל דבר הכרוך בכל עליו את האחריות לכובשליחת הטופס הוא מקב אישורו של הנרשם לתקנון זה 

 ., מותנית בענידת תג משתתף אישיתחם הכנס ולהרצאות הכניסה למ. ח

 .  בתקנון זה מינהלת הכנס וחב' תאנה תיירות בע"מ, חד הם. ט
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