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 מדיניות רישום והשתתפות 

 , אנגליה, בגלסטנבריקסם שבפנים": סדנה מתוקשרת "מסע אל ה

 2020באפריל  18-12פורת, -עם טוהר ושחר בן

 

 כללי

לרישום והשתתפות ב"מסע אל הקסם שבפנים": התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר  .1

"(, שמתוכננת המנחים)להלן: " פורת-טוהר ושחר בןבהנחיית  , אנגליהבגלסטנבריסדנה מתוקשרת 

 "(.הסדנה)להלן: " 2020באפריל  18-ל 12-להתקיים בין ה

 ההרשמה הינה בכפוף לתנאי התקנון והיא מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאי התקנון. .2

פתיחת הסדנה במקרה בו לא  של שבעה משתתפים. מותנית במספר נרשמים מינימאלי הסדנהפתיחת  .3

 .מנחיםהבלעדי של ה לשיקול דעתםנרשמו שבעה משתתפים נתונה 

 . הרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה.משתתפים 15-ל הסדנה מוגבלמספר המקומות המקסימאלי  .4

סדר היום לכל אחד מימי הסדנה מפורסם בדף  .2020באפריל  18-ל 12-מועד הסדנה המתוכנן הינו בין ה .5

 יתכנו שינויים בלו"ז. .http://bit.ly/2J8gDWLהנחיתה הייעודי בקישור הבא: 

הסדנה , באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הסדנהלהודיע, לפני מועד  םרשאי המנחים .6

היא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר מכל סיבה ש

 ע"י המשתתפים.

צעות דואר יועברו באמ הודעות ועדכונים מהמנחים למשתתפי הסדנה הרשומים בנוגע לסדנה .7

 בלבד ו/או בכל אלקטרוני ו/או בקבוצת ווטסאפ ייעודית שתפתח לסדנה ותכלול את משתתפי הסדנה

על המשתתפים לדאוג להעביר את פרטי יצירת הקשר  .םלפי שיקול דעת חרת שייבחרו המנחיםדרך א

 עימם לשימוש הן בארץ והן במהלך השהות באנגליה.

לאחר סיום ההרשמה יתקיים מפגש מקדים לכל משתתפי הסדנה. במפגש יתקיים באופן מקוון, והוא  .8

 חלק בלתי נפרד מן ההערכות לסדנה עצמה.

 

 ותשלום עבור הסדנה לסדנהרישום 

עמידה בתשלומים תהווה עילה -ההשתתפות בסדנה מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי .9

 השתתפות בסדנה.רישום ללביטול ה

 מראש בעת הרישום.באופן מלא התשלום לסדנה נעשה  .10

-שקלים למצטרפים בין ה 7,100; 31.10-למצטרפים עד ה כולל מע"מ שקלים 6,300הינו מחיר הסדנה  .11

 .1.1.20-שקלים למצטרפים אחרי ה 8,000-; ו31.12.19-ל 1.11.19

 אחת מהדרכים הבאות: ב התשלום יבוצע  .12

http://bit.ly/2J8gDWL
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בכרטיס אשראי ניתן לחלק את . מסוג ויזה או מאסטרקארד אמצעות כרטיס אשראיב .12.1

לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש  המנחיםלידיעתכם,  התשלום לעד חמישה תשלומים.

בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי 

 .התשלוםבכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע 

 באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיימסרו ע"י המנחים. .12.2

 גמת "ביט" או "פייבוקס".באמצעות יישומוני העברת כספים כדו .12.3

 .PayPal( בכפוף למדיניות השימוש כפי שמופיע באתר PayPalבאמצעות שירות פייפל ) .12.4

שלא לקבל רישום של אדם פלוני לסדנה, אם יש להם יסוד סביר להניח תהא הזכות  למנחים .13

שהשתתפותו של אותו פלוני תפגע בהתנהלות התקינה של הסדנה או בביטחונם או בטיחותם של 

 שאר משתתפי הסדנה. 

ינה מסיבה של התנהגות שא פלוני בסדנהלהפסיק את השתתפותו של משתתף למנחים תהא הזכות  .14

 במקרה כאמור לא יינתן החזר כספי כלשהו.. משך התנהלותה התקינה של הסדנההולמת ומפריעה לה

 התשלום לסדנה כולל: .15

הסעה משדה התעופה הית'רו למקום הסדנה והסעה חזרה ממקום הסדנה לנמל התעופה  .15.1

. ההסעה הינה חד פעמית במועד ובשעה שתקבע מראש ותימסר ע"י המנחים. משתתף הית'רו

באמצעות ההסעה המאורגנת יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה שיגיע למקום הסדנה שלא 

 זכאי להחזר בגין עלות ההסעה המאורגנת.

 . כל משתתף לן בחדר משל עצמו.Travelodge Glastonbury -לינה לשישה לילות ב .15.2

 חישוב ימי הסדנה אינו כולל גם את ימי ההגעה והיציאה ממקום הסדנה. .חמישה ימי סדנה .15.3

 .ערב מיוחד עם ורדה דרור .15.4

. כחלק מתכנית הסדנה כלולים ביקורים באתרי תיירות שונים. עלות תיירות כניסות לאתרי .15.5

 הסדנה מכסה את מחיר הכניסה לאותם אתרים.

 .טיפים .15.6

והפעילויות הכלולות בסדנה, למעט במקרים בהם נדרשת המשתתף אינו מחויב להופיע לכל המפגשים  .16

נוכחות מלאה שאלמלא כן הדבר יפגע בהתנהלות הסדנה. משתתף אשר נמנע מהשתתפות בחלקים 

וי כלשהו עבור החלק בסדנה שבו לא השתתף צמסוימים של הסדנה לא יהיה זכאי להחזר או לפי

 מבחירתו. 

 התשלום לסדנה אינו כולל: .17

  .מל התעופה הית'רו וחזרה מנמל התעופה הית'רוהלוך אל נ הגעה .17.1

. נמל התעופה הית'רו בלונדוןהמנחים אינם אחראים להסדרת הגעת משתתפי הסדנה אל  .17.1.1

נמל אל טיסות בינלאומיות באחריות המשתתפים לדאוג לעצמם לסידורי ההגעה, לרבות 

בנוסף, באחריות המשתתפים לדאוג לעצמם  לרבות טיסות פנים.ו, התעופה הית'רו בלונדון

 להגעה מנמל התעופה הית'רו חזרה לישראל.

למנחים אין ולא תהיה כל אחריות בגין עיכובים, שיבושים או איחורים בזמני ההגעה של  .17.1.2

משתתף אשר סדרי הגעתו השתבשו באופן שיגרום להגעה המשתתפים אל מקום הסדנה. 

 מאוחרת באחריותו להודיע על כך למנחים.

ת על המשתתפים האחריות לוודא כי ברשותם מסמכי נסיעה בתוקף על פי הנדרש מחבר .17.1.3

על כל משתתף האחריות לוודא האם נדרשת אשרת  אנגליה.ישראל ובהתעופה והרשויות ב

 סוג הדרכון שלו.אזרחותו ולכניסה לאנגליה בהתאם ל
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 50-המחיר המשולם אינו כולל ארוחות. המלצת המנחים היא להצטייד מראש בככלכלה.  .17.2

שיחפוץ בכל אמצעי תשלום ליש"ט ליום עבור ארוחות. כל משתתף רשאי להביא כל סכום 

 לבחירתו, ובאחריותו לוודא כי סכום זה יספק אותו וכי אמצעי התשלום יכובד.

. על המשתתף לדאוג בעצמו לביטוח המתאים לצרכיו, לרבות ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח .17.3

 ביטוח רפואי וביטוח מטען. את הביטוח יש לרכוש טרם היציאה מהארץ. 

ה יוכלו המשתתפים לבצע רכישות אישיות בזמנם הפנוי ומכספם . במהלך הסדנקניות ופנאי .17.4

 האישי.

. באחריות המשתתפים לדאוג לעצמם לחבילות גלישה ולכך שיהיו חבילת גלישה סלולארית .17.5

 זמינים ליצירת קשר גם במהלך השהות באנגליה.

הליכה, מטריה, באחריות המשתתפים לדאוג לציוד אישי נדרש לצורך הסדנה והשהות, לרבות נעלי  .18

 מעיל גשם, לבוש מתאים למזג האוויר שייתכן שיהיה קריר וגשום.

 

 והחזר כספי ביטול השתתפות בסדנה

טים בהקדם תוך מסירת פר אשר מבקש לבטל את השתתפותו בסדנה יודיע על כך למנחים משתתף .19

 הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב. .מאמתים כפי שיידרשו ע"י המנחים

השתתפות במפגשים או כל התנהגות אחרת לא תחשב כהודעת ביטול ולא תזכה -לסדנה, איהגעה -אי .20

 את המשתתף בכל זכות להחזר כספי.

ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת  14הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך  .21

שאינם ימי מנוחה, ימים,  2הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 

 .חזר כל התשלומים ששילם עבור הסדנהלה משתתף, תזכה את ההסדנהקודם למועד תחילת 

לעיל,  21מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף מרחוק שתתבצע ב הודעת ביטול בגין עסקת מכר .22

 מסך כל 75%תזכה את המשתתף בהחזר כספי של ולפחות ארבעה חודשים לפני מועד תחילת הסדנה, 

 .התשלומים ששילם עבור הסדנה

לעיל,  21הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע במועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף  .23

מסך כל התשלומים  25%בהחזר כספי של  משתתףולפחות חודש לפני מועד תחילת הסדנה, תזכה את ה

 ששילם עבור הסדנה.

מכל סיבה שהיא, לא יהא לעיל,  23המצוין בסעיף לאחר מועד  שיבטל את הרשמתו לסדנה משתתף .24

, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט בהתקיים נסיבות חריגות סדנהזכאי לכל החזר כספי בגין מחיר ה

, לאחר הצגת בסדנהובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות 

 .מנחיםהבלעדי של ה םהמתאימים ובכפוף לשיקול דעת האישורים

ימים מיום קבלת  14בתוך  והחזר כספים יבוצע ע"י המנחים משתתףמבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי  .25

הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס 

ימים  14, בתוך משתתף, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק למשתתףהאשראי של ה

 שולם בפועל. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר  מיום קבלת הודעת הביטול.

שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה  לגבות ממשתתף רשאים המנחים לאמור לעיל,בנוסף  .26

 באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמנחים ע"י חברת האשראי.
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במסגרת  נחים, כל החומרים שנתקבלו מהמהמשתתףבמקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י  .27

נעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו , מבלי שסדנההיערכות לה

 בסדנה.ומידע אודות שאר המשתתפים  נחיםע"י המ

 

 קניין רוחני

והתכנים  סדנהזכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי ה יבעל םהינ נחיםיובהר, כי המ .28

, התמונות והטקסטים סדנהתכני ה הסדנה,. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מבנה ההמועברים ב

 .הסדנהובחומרים הנלווים ואת שם  במפגשיםהמופיעים 

סדנה אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מה .29

 .המנחיםובכתב של  ללא קבלת הסכמה מראש הו/או מהתכנים המופיעים ב

 

 אחריות

מובהר בזאת כי תכני הסדנה מועברים על פי מיטב הבנתם וידיעתם של המנחים. המנחים אינם  .30

ידם לתכנים המועברים -אחראים לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על

 בסדנה. כל פעולה של משתתף פלוני הינה על אחריותו הבלעדית. 

הסדנה עבור כל משתתף. מדובר בתהליכים אישיים ורגשיים  המנחים אינם מתחייבים מה יהיו תוצאות .31

ידי המשתתף, ולמשתתפים לא תהיה טענה -התלויים, בין היתר, גם בפעולות עצמאיות הננקטות על

 הופעה של תוצאות רצויות בסיום הסדנה או לאחריה.-ו/או תביעה כנגד המנחים בגין הופעה או אי

במקרים . בסדנהרפואי העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות  מצהיר כי הוא אינו סובל ממצב המשתתף .32

של מחלות כרוניות או מצב רפואי המחייב התייחסות מיוחדת, לרבות הריון, בעיות לחץ דם, נטילת 

 תרופות פסיכיאטריות ועוד, מומלץ להיוועץ ברופא המטפל טרם היציאה לסדנה וכן ליידע את המנחים.

 ידם בכפוף להוראות כל דין.-ם והמידע המסופק עלהמנחים ישמרו על פרטיות המשתתפי .33

 מידע על החיסונים המומלצים בעת ביקור באנגליה ניתן למצוא בלשכות הבריאות המחוזיות.  .34

ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש  18הסדנה מיועדת לבגירים בני  .35

אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי הוריו ו/או האפוטרופסים אינם מאשרים את 

, במקרה כזה לא תהא זכות להשבה כלשהי של התשלומים שבוצעו והמנחים השתתפותו בסדנה

ל זכותם למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותם כנגד המשתתף בגין כל נזק שומרים ע

 שייגרם להם.

השהייה במקום הסדנה הינה בהתאם למדיניות האירוח של המקום, אשר אינה בשליטת המנחים ולא  .36

באחריותם. המשתתף מתחייב לשפות את המנחים במקרה של כל נזק ו/או תביעה ו/או טענה שתעלה 

ו/או לחללים הציבוריים במקום האירוח שנגרם לחדר ישיר או עקיף נזק ידי המארחים בגין -יהם עלכלפ

 .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של אותו משתתף

בהסכמת המשתתפים, יוכלו המנחים לצלם תמונות במהלך הסדנה והפעילויות המשותפות, ולהשתמש  .37

ברשתות החברתיות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים 

 בתמונות אלו יציין זאת בפני המנחים.
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 דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי  .38

 בלבד. ת"אהמשפט המוסמכים במחוז 

בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב  םבקיום זכות המגיעה לה המנחיםכל השתהות או הימנעות של  .39

 כוויתור על זכות זו.


