
 תפעול ואחזקה בקניונים, במרכזי המסחר ובנכסי נדל"ן בישראל ס מנהלי וניכתקנון 

  תקנון רישום והוראות כלליות

 של רשת ישרוטל  קולקשייןמקבוצת מלונות הכוכבים,  5בדרגת ,  ים המלח ''נבו. מלון 2022, ביוני 15-16

 - מחיר השתתפות בכנס .1

 16/5/22- למשלמים מה 15/5/2022-למשלמים עד ה 

  לאדם ₪ 2,268 לאדם  ₪ 1,890          עלות למשתתף/ת בחדר זוגי 

 ₪  2,736 ₪  2,280                עלות למשתתף/ת בחדר יחיד

       

 . במיילמס ית עם קבלת טופס הרישום במשרדינו, תצא לנרשם חשבונעל המחירים הנ"ל יש להוסיף מע"מ כחוק. 

השתתפות בכל האירועים, המושבים, ההרצאות , הארוחות והפעילויות שיתקיימו  העלות המצוינת לעיל כוללת 

 ועוד  ערב  , אירועקוקטייל פתיחה , כיבוד,ארוחות, הפסקות קפה 4 ,שני ימים )לילה אחד( -במהלך הכנס, לרבות

                                       ,"תאנה תיירות בע"מ"מ בכל שאלה ניתן לפנות למנהלת הרישום, הגב' עדי מישר

 adi@tna.co.il  -ו/או במייל 3470800-052, או בנייד 2799355-072-בטל'

 

    

 רישום ותשלום. 2      

 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 שתיבמקביל לשליחת טופס הרישום האינטרנטי יש לבצע תשלום באחת מב.            

 , או טלפונית במוקד הרישום:רשמהבעת הליך הה  ישירות באתר אינטרנט זה - בכרטיס אשראי               

 072-2799355  -"תאנה תיירות"               

 .78989חשבון  )מודיעין( 582סניף  (12) לחשבון ע”ש “תאנה תיירות”, הפועלים -בהעברה בנקאית               

 ( adi@tna.co.il -לאחר ביצוע העברה יש לשלוח את האישור במייל סרוק ל)               

      שירות ובלבד שהצ'ק יופקד במעטפת 10/5/2022 לתאריך עד קים'צ באמצעות לשלם ניתן   – קים'צ                

   ' מס סניף(, 12) הפועלים בנק, תיירות" ש "תאנה"ע לחשבון ישירות, הפועלים בנק מסניפי אחד בכל               

         !!!בדואר קים'צ לשלוח אין.    78989 חשבון' מס(, מודיעין) 582               

                 

 .2022 מאיב  15את ההעברה יש לבצע עד ליום כדי לנצל את מחיר הרישום המוזל,                

 

 ם עליית מחיריומועדי  מקורי תוקף המחיר ה . 3      

  שאלו מפורסמים באתר המקוריים כפי  מחירים ה כבדות. לכן,  רישום מאוחר גורם לנו להוצאות שימו לב!  

 .15/5/2022עד ליום למשלמים  קפים רקת הכנס 

  יתבצע  כנסוהתשלום ל על המחירים הנ”ל  20%, תיגבה תוספת בשיעור 16/5/2022החל מיום  

 . בכרטיס אשראי בלבד  

 

 ביטולים ושינוייםמדיניות . 4      

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

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

 ככל שהביטול יעשה במועדים  ₪ + מע"מ לאדם.  100בסך  דמי ביטולובניכוי  הכנסימים לפני     

 על ביטול  .דמי רישום ,₪ 585בניכוי סך של י בגינו החזר כספ  ןיינת, 7/6/2022ועד ליום  אחרים    

 לא יינתן החזר כספי כלל. ,ואילך 8/6/2022שיעשה מיום     

 למועד אחר וככל   הכנסידחה , המקורי ובמועד כלל וכל להתקייםילא  הכנסבכל מקרה בו עקב כח עליון  ג.

 ששילמו בפועל  הכספים  מלואיוחזרו לנרשמים  ,וכל להתקיים כללילא  הכנסוגם במועד החדש     

 . דמי רישום, לאדם +מע"מ₪  585 בניכויל"תאנה תיירות" בגין רישומם לועידה ו    

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

 בגין הכנס.ל"תאנה תיירות" בפועל הכספים ששילם רק ביטול שכזה, יוחזרו למשלם     
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   –הגבלות קורונה  .5

בהתאם להנחיות משרד הבריאות  הכניסה לבית המלון, למתחם הכנס ולהרצאות תתאפשר רק

חזר )ולא ינתן כל ה העדכניות כפי שאלה יהיו תקפות בימי הכנס. לא תתאפשר כל כניסה למתחמי הכנס

 . (וכד'  ככל ותהיה דרישה חוקית כזו תו ירוק בתוקףהצגת  -)לדוג'  למי שלא יעמוד בהנחיות אלה כספי(

 

 החזר כספי   -תרחישי קורונה. 6

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

יחפצו לקבל את כספם חזרה ולא להמתין למועד החדש,  , לאחר פרסום המועד החדשנרשמים ש

₪ + מע"מ, דמי רישום   585, בניכוי קבלת הודעתם ימי עסקים ממועד  21את כספם בתוך  וקבלי

 שלא יוחזרו.  

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

 -ובהתאם לתנאים המצטברים דלהלן ₪ + מע"מ 585בניכוי 

 הוא נדבק בקורונה על אף שהיה לו תו ירוק בתוקף )הוא מחוסן או מחלים(  .1

שעות לפני מועד  36-ת עד להוא הודיע למינהלת הכנס, בכתב ובע"פ, על שחלה בקורונה, זא .2

 פתיחת הכנס.

 הוא הציג למינהלת הכנס אישורים רפואיים רשמיים על תקופת מחלתו. .3

אף האמור לעיל, היה   ל"תאנה תיירות" קשרי עבודה חמים עם רשת ישרוטל. יחד עם זאת ועל  .ג

עלות ובקרות אחד מתרחישי הקורונה דלעיל, רשת "ישרוטל" תחייב בפועל את "תאנה תיירות" ב

 האירוח במלון, ינוכה מההחזר האמור גם סכום החיוב על החדר, ככל וזה שולם בפועל לישרוטל. 

 

 כללי . 7      

   . הכנס וההרצאות 12:00עזיבה עד השעה יום ה. פינוי חדרים ב 15:00קבלת חדרים החל מהשעה  א.          

 .18:00הכנס רשאים להשתמש במתקני המלון עד השעה . אורחי ימשכו גם לאחר שעת פינוי החדר              

 .לא יורשו להיכנס להרצאות אך אלה ילדים ותינוקות ניתן להגיע עם מקצועי.  ו כנסהינ הכנסב.           

 מוצגת באתר אינטרנט זה, נתונה לשינויים בהתאם להחלטת מינהלת , לרבות זו ההכנסתוכנית  ג.          

 .הכנס    

  , ללא הסדרת התשלום הכנסהציג/לחלק/להניח חומר פרסומי מכל סוג שהוא בכל מתחמי אין ל ד.

 עלולה להסב   תנאי זה כל הפרה של  .הכנסהנדרש לכך וקבלת אישור מראש ובכתב מאת מינהלת     

   דרוש מהמפר/ים.היא תהיה רשאית ל  אותוזק כספי רב "מ" נחב' "תאנה תיירות בעל    

 גם לאחר שנרשם וקיבל , כנסרשאית שלא לאשר למאן דהוא את השתתפותו ב הכנסמינהלת ה. 

 כספו של הנרשם המסורב ובלבד שמתן הסברים מכל סוג שהוא ללא צורך באישור על רישומו וזאת     

 )ככל והוא כבר שילם על השתתפותו(   יושב לו במלואו    

 ת מיוחדות אך אנו לא מתחייבים שנוכל למלא במשבצת “הערות” בטופס הרישום ניתן לרשום בקשו  ו. 

 כל בקשה וגם לא נוכל לעדכן מראש האם ניתן יהיה למלא את הבקשה.     

     SMS לשלוח לך גם בעתיד מיילים ו/או הודעות הכנסהינך מאשר/ת למינהלת  כנסבהרשמתך ל ח.

  על רצונך להיגרע מרשימת התפוצה ומינהלת  הכנסו/או אחרות. בכל רגע תוכל/י להודיע למינהלת     

 .תסיר את שמך מהרשימה לאלתר הכנס    

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

 שיתכן והנך מופיע/ה בהם.  הכנס    

  ו/או את חב’ “תאנה תיירות” בע”מ ו/או את  הכנסמשחרר/ת את מינהלת  הנך כנסבהרשמתך ל י. 

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

 .הכנסבמהלך     

 קבל את ככל והאדם שנרשם לכנס אינו האדם שמילא את טופס הרישום, על ממלא נטופס החובה ל יא.

 חדר זוגי, לגבי הנוסף בחדר.אישורו של הנרשם לתקנון זה. כנ"ל אם מדובר ב     

 ., מותנית בענידת תג משתתף אישי הכנסהכניסה למלון ולכל אירועי יב. 

 כדין, נא   לכנסלמי שלא נרשם ושילם  הכנסלא תאפשר כל כניסה לכל מתחמי חברת האבטחה . גי

 .נעימויות מיותרותהימנעו מאי      

 שיצרף אדם נוסף לחדר מבלי שזה נרשם ושילם, ו/או שיעביר את תג המשתתף  הכנס ת/אורח . די

 .בנוסף לעלות ההשתתפות שתיגבה מהאדם הנוסף + מע"מ,₪ 4,000שלו לאחר, יחוייב בסך של      

 


