
 תנאי השתתפות לאירוע
 עמותת "קמים"

 אישורי מטה אני מצהיר בזאת: בהרשמתי ו/או בחתימתי ו/או 
. אני מבין שהשתתפותי באירוע מותנית בחתימה על מסמך זה ומסירתו למארגנים או בטופס דיגיטלי בעת הרשמה לאירוע. 1
לי או לכל אדם אחר, לרבות נזקי רכוש גוף ונפש, אני מבין כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם .2

 שיגרמו לי לפני האירוע, במהלכו או לאחריו.
, נציגיהם / ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין עמותת "קמים"אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי .3

 באירוע (להלן "המארגנים").
 ירוע וביניהם מדויקים.כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לא .4
 שימצאו לנכון. אני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע או לפסול את השתתפותי, מכל סיבה, כפי .5
 במהלכו ולאחריו. אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני האירוע.6
 מהאירוע לצרכים של פרסום. בצילומים שלי מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש.7
 .לשיקולי העמותההלוגיסטיים בהתאם  אני מבין כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך האירוע או את סידוריו .8
 מדיניות ביטול: .9

-7טול, ביטול עד דמי בי  ₪ 29 יזוכה בקיזוז  - יום לפני מועד האירוע  14 במידה וביטול של הנרשם מכל סיבה שהיא מעל 
הופעה -ימים ומטה לפני מועד האירוע או אי 7-ביטול מ הגבוה ביניהם) ,  - ₪ 29דמי ביטול (או   -50%יום לפני האירוע  14

וימסור פרטי חשבונו לזיכוי ויקבל את כספו  ביטול באתר  כספי. המבטל ישלח הודעת  קיזוז דמי ביטול אין זיכוי  100% -
יום מתאריך  45תוך שוטף +  ז דמי הביטול הרלוונטיים בהעברה בנקאית/צ'ק /כרטיס אשראי ממפיק האירוע בקיזו

 ).(עקב הזמן הנדרש לחב' האשראי להעביר למפיק האירוע את התשלום מבעל כרטיס האשראי האירוע 
 :הארוע בעמוד פרטית הודעה דרך ויטופלו יתועלו המשתתפים של ושינוי ביטול בקשות

https://www.facebook.com/Kamim.org 
  pessym36@gmail.com: במקביל חובה לשלוח הודעה למארגן האירוע באימייל

 ארוע תאריך שינוי, בטיחות, ביטחון, עליון כוח, אויר מזג תנאי עקב כגון :המארגן מטעם דחייה או/ו  ביטול של במקרה 
 יום 90 תוך סביר בזמן חלופי תאריך לנרשמים יוצע - וכדומה נרשמים מיעוט,  אחרים גורמים/רשויות י"ע צמוד/סמוך

שעות ממסירת התאריך  48ויודיעו על כך בתוך  שתתף בתאריך האירוע החדש לה ירצו/  יוכלו שלא נרשמים. הביטול מתאריך
חודשים הבאים (בין אם  6החדש יוכלו להעביר הרשמתם ללא חיוב או עמלה כלשהיא לכל ארוע אחר של המארגן בתוך 

אחר  אירועשום לארוע בסכום זהה ובין אם כתשלום חלקי לארוע זול/יקר יותר ) . במידה ולא ירצו להעביר הרשמתם לכל ברי
יום מתאריך ההודעה  45תוך שוטף +  אזי יודיעו על כך בכתב ויהיו זכאים לקבל את מלוא כספם חזרה בהעברה בנקאית/צ'ק 

 י להעביר למארגן האירוע את התשלום מבעל כרטיס האשראי).על ביטול האירוע (עקב הזמן הנדרש לחב' האשרא
בעת הרשמה דיגיטלית באינטרנט הפרטים יוזנו למערכת ואני מאשר שאני מסכים ומאשר תנאי תקנון זה ומתחייב לפעול על 

 פיו.
 חתימת המשתתף: שם מלא _____________________________ שנת לידה__________

 תאריך ______________ חתימה: __________________מס. ת.ז. ____________ 
	


