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 פאנג'ויה   יתקנון נופש
 .גברים כאחד נשים ול"( מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד להתקנון" : פאנג'ויה )להלן ינופש תקנון 

 :עיקרי התקנון .1

לימודים   .1.1 במוסד  שני(  ו/או  )ראשון  לתואר אקדמי  לומדים  בלבד, אשר  הינו לסטודנטים  לנופש  הרישום 
בלים  פאנג'ויה פסטיפעולה עם    המקיים שיתוף  פי ואשר נופש הספצילוקח חלק בה,  המל"ג  ידי-עלמוכר  

 . ("המפיקה" :בע"מ )להלן

  'חבילה' שמה לנופש על בסיס מקום פנוי, בשיטת "כל הקודם זוכה". ככלל, ההרשמה לנופש היא לההר .1.2
ם  אשר מקנה כניסה לאירועי  'צמיד בלבד '  אוכוללת לינה במשך שני לילות במלון וכן את צמיד הנופש  ש

 הצמיד הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או מכירה לאדם אחר.  –אש וזאת ללא לינה במלון מוגדרים מר

לינה: .1.3 הכוללת  הנופש    למזמינים חבילה  של  ביום הראשון  י0015:מהשעה    החלקבלת חדרים  אך  תכנו  , 
ככל וקיימת  .  16:00עד השעה    לכל המאוחרון של הנופש,  ; פינוי חדרים ביום האחרת הקבלהשינויים בשע

הנכון  ידי המלון הוא המידע  -המידע שנמסר על  –המלון לבין האמור בסעיף זה    ידי-סתירה בין האמור על
הנרשם   והמדויק. המלון   באחריות  מול  פינוי    להתעדכן  החדרים,  קבלת  של  המדויקות  לשעות  באשר 

  .החדרים ושעות ארוחות הבוקר

של  כל   .1.4 ספציפי  למסלול  משויך  לנופש  בריכה,  בריכה  בותמסינרשם  מסיבת  יום  מסלול יתספציפ   כל  י  , 
ות הגורמים הרלוונטיים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  ת בהתאם להנחינולהשת  יםהמסיבות עשוי 

לא מתקיימת  לילה של שבת  ב  ;בין חמישי לשישי ובין שישי לשבת(ה )ליל  תפיק אירועי קה  המפי.  המפיקה
 נופש.ך ה משתנות מעת לעת, גם במהלרשויות ו יבות כפופות לאישור ההמס שעות  .מסיבה

לשינוי .1.5 מ  בקשה  בין  לרבות מעבר  החדר,  הזמנה,  סוג  שינוי  ו/או  לת לונות  פנייה    מפיקה יעשה באמצעות 
  ןו ם ו/או סוג החדר ו/או מעבר מלשנרשינוי ו/או החלפה של פרטי  .  למוקד הנופש הרלוונטי בדוא"ל  בכתב

 . יף משתתף בסטודנט בלבדניתן להחל ; ן זהבתקנו כמפורט דמי טיפולבתשלום וך כר

 . לאדם ₪ 250בתוספת ו בכפוף לאישור המפיקההינו לנופש  הרישום למי שאינו סטודנט במוסד רלוונטי  .1.6

  :("חוק הגנת הצרכן" ) 1981-, תשמ"אלחוק הגנת הצרכן 14סעיף לבהתאם  – הזמנהביטול  .1.7

נותרו  ובלבד ש  )הנמוך מבניהם(  ₪  100או    5%  םהביטול ה י  דמ   ,יום  14למשך  ו החל ממועד ביצוע ההזמנה  
  ,האירועטרם    ימים  75ימים ממועד ביצוע ההזמנה ועד    14-החל מ;  עד האירועים  עסקימי    7-למעלה מ

הם    דמי מ  ;₪  200הביטול  טרם    75-החל  ועד  ימים  האירוע  טרם    14מועד  עסקים  דמי    ,האירועימי 
  ימי עסקים טרם מועד   7ועד    ם טרם מועד האירועימי עסקי  14-החל מ  ;העסקהמסכום    50%  הםהביטול  

דמי מ  ;מסכום העסקה  75%הביטול הם    האירוע,  לבטללא    האירועטרם    עסקים  ימי  7-החל  את    ניתן 
 . הסכום עבור ההזמנהמלוא   והמזמין ישלם את  נהמזהה

   :ול ההזמנההדרכים לביט

טופס  תוך    –  UNJOYA.CO.ILL@FCANCE:  בדוא"ל הזמנה שליחת  המפיקה ש  ביטול  באתר    נמצא 

"ל לעיל  שה לביטול בדוא או תוך שליחת בק(  "אתר פאנג'ויהלהלן: ")  WWW.FUNJOYA.CO.ILכתובת  ב
 יטול טלפוני. ין לביצוע ב בו הלקוח זמ ומספר טלפון  .ציון הנופש אליו המשתתף רשום, שם מלא, ת.זתוך 

טופס  תוך    –  6706077-770:  'פקסב הזמנהשליחת  באתר  ש  ביטול  בק  , פאנג'ויהנמצא  שליחת  שה  תוך 
בו הלקוח זמין  ומספר טלפון    . ציון הנופש אליו המשתתף רשום, שם מלא, ת.זתוך  "ל לעיל  לביטול בדוא 

 . לביצוע ביטול טלפוני

 . 9ק פר ראות בעניין זהל נא :'קורונה'  בענייןלפרק בכם יתשומת ל

ון כמפורט להלן. ככל  תקנאו לגרוע מתנאי ה/להחליף ו  כדי  ן בו, ואיפרק זה מהווה הקדמה בלבד לתקנון **
. קריאת פרק זה אינה פותרת את  וןקנהוראות התיגברו  וקיימת סתירה בין פרק זה לבין הוראות התקנון,  

 . המפיק ה ה בסיס לטענה נגד הווא תה ול י תקנון ז על פי תנא רשם מהתחייבויותיו הנ
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 :הגדרות .2

פ  -  "המפיקה" .2.1 פאנג'ו חברת  הי 51-553391-7  ח.פ.)בע"מ    יםל סטיביה  והמפעילה(  המשווקת    היחידה  נה 
 . הבבעלותנמצא  שרא  ,"תחת השם והמותג "פאנג'ויה ,של הנופשיםוהבלעדית 

 : המשתנים מעת לעת דייםופש תנאים וכללים ייחנו לכל, שנהמדי הם עדימו  פרמס מתקיים ב - "נופשה" .2.2

 . עקיףאו יר ופן ישאשר נותן ללקוחות המפיקה שירותים, בא , חיצוני להפקה,רותספק/נותן שי - "ספק" .2.3

בהסכם    , ואשר נמצאידי המל"ג )המועצה להשכלה גבוהה בישראל(-ר עלהמאוש  אקדמי מוסד    -  "מוסד" .2.4
 המפיקה.  עם  ףוקבת שת"פ חתום ו

 . בנופש הרלוונטי יל, אשר לוקח חלק וגדר לע מוסד כמל סטודנטים שאגודת ה - "סטודנטיםהאגודת " .2.5

כמוגדר    אוניברסיטה או מכללה()במוסד    שניאר  לתו ו/או    תואר ראשוןהרשום כדין לאדם    -  "סטודנט"
חתוםו  לעיל הסטודנטים  אגודת  ו/או  מוסד  אותו  שעל    ים/ אשר  והכל    םעף  וקבת   ת"פהסכם  המפיקה; 

אדם הלומד    כייובהר,    .("סדות הלימוד המאושריםומ")להלן:    נהליהוף לובכפלפרסומי המפיקה  בהתאם  
עתודאים, לימודי   בותאו לתואר שני, לר/ואר ראשון ולת  ינורה, שא במסלול העשרה ו/או תעודה ו/או הכש

זה, תקנון  לצורך  'סטודנט'  אינו  ואח',  מקצוע  לימודי  בכך.   לכ ל  ע   תעודה,  שלא  טסיובהר,    הכרוך  ודנט 
בהתאם לשיקול דעת המפיקה ו/או אגודת  ווחה לאגודת הסטודנטים ישלם תוספת תשלום,  רשילם דמי  

 הסטודנטים. 

 קרדיט.  עסקאות  , לרבותשל הלקוח איהאשר כרטיסבהצלחה ב יחו בו יום ה  - "עסקההביצוע מועד " .2.6

 אפטר"."יבת ת לפחות, לרבות מס אח ה בימקיימת המפיקה מס  וב ןמלו   - "מרכזי ןמלו" .2.7

במהלך  , והעונד אותו באופן תקין, כניסה לאירועים  בלבדהמקנה לנרשם אשר רכש אותו  יד  צמ  -  "צמיד" .2.8
הצמיד, למסלול  בהתאם  לי  הנופש,  הנדבכפוף  הזיהוי  אמצעי  כניסתר  כרטיסי  לרבות  בנוסף  רשים,  ה 

 לאדם אחר. רה יכמלצמיד. הצמיד הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או 

 כדין ובהתאם לתקנון זה לנופש, באופן המתייחס לנופש הרלוונטי. ום אדם שרש -" משתתףאו "" נרשם" .2.9

ם את האירועים  שקרי: המסלול מגדיר עבור הנר  משויך למסלול מסיבות ספציפי,תתף  שמכל    -  "מסלול" .2.10
ו מתעדכן מעת לעת  ו/א   םס, והכל בהתאם ללו"ז הנופש כפי שמפור להיכנס  המשתתף ה זכאי  אליהם יהי

כיובהר  . מפיקהדי הי-על מ,  עלולים להשתנות ע"י המפיקה, בהתאם לשיקול דעתה  י  סלולי המסיבות 
מראש,הבלעדי התראה  ללא  המפ   כפי  ,  ע"י  ו/או  רבות  ל  יקהשיפורסם  המשטרה  הנחיות  גורמי בשל 

 .  גורם רלוונטי אחרכל   , ולרבותהרישוי השונים

 :תחולה .3

 .אילת, 174יעלים רות  בע"מ, בשד יבליםפאנג'ויה פסטנמצא במשרדי ה א זה יב הו חי התקנון המ  .3.1

מצהיר  (  "רשםנה"  או  "המשתתף"( )להלן:  שנרשם עמו )אם הרישום בוצע באמצעות נציגאו מי  הנרשם ו/ .3.2
   .יום להיות כפוף לתנאוהסכי , הבין את תוכנו טרם הרישום קרא תקנון זה כי

וכן באתר    יקהמפהן במשרדי  יבו לכך שניתן לעיין בתקנוומת לאת תש  ההסב  המפיקהכי    ,מצהיר  הנרשם
להסיר  וכי אין בכך כדי    ,ות כןהוא נמנע מרצונו החופשי מלעש  ,תקנוןה  אם לא קרא את  םגי  וכ  פאנג'ויה

 ן זה.  וי תקנ לתנא וףלהיות כפ  והסכמתאת  הנרשםמ

ה,  מצהיר  הנרשם מכי  כל וא  על  תבי  וותר  ו/או  דרישה טענה  ו/או  ל   עה  כל  הנוגעת  על  ידיעת התקנון  אי 
מ  וכי  ,תנאיו כילכ  ודעהוא  ל  ך  הסכים  לתכפו  היותלולא  הייתה  ף  לא  זה,  תקנון  מסכימה    המפיקהנאי 

 . תחילהלכמ ים/ השתתפותו בנופשומו רישול

שה  ול דעתה הבלעדי. כל שינוי שנע, מכל סיבה ולפי שיק בכל עתקנון  אי התתנשאית לשנות את  ר  המפיקה .3.3
 . כאמור יחול על כל סטודנט ו/או כל אדם מטעמו המשתתף בנופש
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 :התקשרות יכרד .4

 . (יאיר -)לידי  אילת  ,174לים עיות  שדר - דואר .4.1

 קד הנופש הרלוונטי למשתתף.ו למ או ו/  IL.CO.FUNJOYA@MANAGER - דוא"ל .4.2

 : וםריש נהלי .5

הינו   .5.1 לנופש  בסטודנטים  לרק    יתאפשר והוא    ומעלה  22מגיל  הרישום    הלימוד מוסדות  הלומדים 
  2כפי שמוגדר בסעיף    ט בתוקףנובהצגת תעודת סטוד   ,שנינטיים במסלול לתואר ראשון ו/או תואר  הרלוו 

לכלעיל הרשמה  רק  ;  תתאפשר  נופש  ספציפיבמושלומד    לסטודנטל  נופש  לאותו  הרלוונטי  כמוגדר    ,סד 
 מי המפיקה.  זה ובהתאם לפרסובתקנון 

ברייק )  ראשון  פשונ 5.1.1 ספרינג  ל  -  (פאנג'ויה  או    המפיקה מוקד  ת  באמצעונופש  הרישום  בטלפון 
הדוא"ל הנ  בכתובת  טרם  הריש ו  א   ,שופשהוגדרו  מרכזי  לנופשבאמצעות  )רלוונטי  גוריון    ום  בן 

מוובלבד   להתעדכן    .גבל(לזמן  מול  ניתן  בנופש  חלק  שלוקחים  המוסדות  שירות  אודות  מוקד 
 הלקוחות של הנופש. 

פסטיבל)  שנינופש   5.1.2 לנופש  ישהר   -  (פאנג'ויה  האגוד באמצעות  ום  מוסדות  סטודנטים  ות  של 
  אביב,אוניברסיטת תל    צ,ראשל"  י המכללה למנהל קדמהא: המסלול  בלבד  הלימוד המאושרים

ת" שנקרכ מ,  יפו-א האקדמית  ו,  אפקה  , ללת  הקיבוצים לוינסקי  ובא  סמינר  מוגבל  מצעות  לזמן 
של   הלקדוא"ל  שירות  המוקד  במועדים  זשומרת    המפיקה   .רלוונטייםוחות  לאפשר    כותהעל 

 . ו דוא"ל ייעודיא/ ו צעות מרכז שירות לקוחותישום באמצעים נוספים, לרבות באמר

לכל  ו/או המוסדות שלוקחים חלק בנופש  ם  ישוהר  אופן  רשאית לשנות את תנאי ההרשמה ו/או  ההמפיק  .5.2
ו/או  המשתתפים בדבר שינוי תנאי ה ן את  לעדכ  מנת-עשה כמיטב יכולתה על תו בכל עת,  ומועד   הרשמה 

דוא"ל ו/או    (www.Facebook.com/Funjoya)  הפייסבוק הרשמי  אמצעות עמודב  אופן הרישום   באמצעות 
 . ו/או בכל דרך הולמת אחרת יםהסטודנט  אגודותבאמצעות ו/או  המפיקהעם י מטרשמ

ם שלומדים במוסדות שלוקחים  יליפע   רים מסובסדים עבור סטודנטיםהמחירים המפורסמים הינם מחי .5.3
בנופשחל לנרשם שאינו  מה עבור  הרשה.  לעיל(  וגדר)כמ   ק  כמוגדר  הלימוד    ות באחד ממוסדעיל  סטודנט 

 .  ₪ למחירים המפורסמים 250תוספת קרי:  ,דפש הספציפי הינה במחיר שאינו מסובסחים חלק בנושלוק

בסעי אין  הספק,  הסר  להלמען  כדי  זה  ו/או  ף  ו/או  ועקלחליף  הרילף  לנהלי  בניגוד  רישום  שום  אפשר 
ולהלהמפורטי לעיל  זה.  ן ם  על   מסירת  בתקנון  התשלום  מטעאו  ו/  נרשםה ידי  -פרטי  את    המהוומו  מי 
 . המלא כאמורהתשלום  אודות  מתוהסכידיעתו ו 

בהתאם לשיקול  לאגודת הסטודנטים ישלם תוספת תשלום,    ווחהנט שלא שילם דמי רודסטכי    ר,בהוי .5.4
 .יםקה ו/או אגודת הסטודנט דעת המפי

המפורסמים   .5.5 למשך    ידי-עלהמחירים  תקפים  מטעמה  מי  ו/או  ממ  24המפיקה  שלשעות  הראשוני    ועד 
המחירים    המפיקההפרסום.   את  לשנות  המפיקה  לע  מעתרשאית  כיע  תוד ת,  ביצוע    ך על  בטרם  לנרשם 
 ההזמנה.

עד האירוע עצמו. המפיקה שומרת  למו   ועד  הרישום  ות בדיעבד, ממועד מפיקה מבצעת בדיקהיובהר, כי   .5.6
ופן  ע רישום בא, במקרה בו בוצבהתאם לשיקול דעתה הבלעדישל נרשם,    השתתפותולבטל את  זכותה    על

  )בעבר ו/או בנופש שעתיד להתקיים(.ות לרמ  יוןניסו/או אם בוצע שאינו תואם את תנאי הרישום לנופש 

לבט רשאית  הנהמפיקה  של  השתתפותו  ו/אל  שלרשם  ע  כלל  ו  שנרשמו  נרשמים  ו/או  החדר  מו חברי 
   .שיהיה זמין מהחדראחד  נרשם ל ביטולהעל  המפיקה תודיע דעתה הבלעדי.לשיקול  בהתאם  ,לנופש

אם תהליך הרישום ו/או התשלום    ,מןזשהוטל חדר  לב  ו/אונרשם    רשאית לבטל השתתפותו של  המפיקה .5.7
)עבור  שלםלא הו ההזמנה  יםסקע  מיי  2בתוך    (כל חברי החדר  במלואו  פתיחת  או ממועד שאחד    מיום 

וזאת תוך מתן הודעה  על ביטול ההזמנה שלויע  הודמחברי החדר   ו/או  ,  טלפונית לאחד מחברי  בדוא"ל 
אית  שרהמפיקה  של כל חברי החדר,  ו/או תשלום  ף/ים לא ישלימו פרטי הרשמה  במידה והמשתת  החדר.

החד את  כולבטל  הביטולתה  דע  לשיקולבהתאם  חלקו,  ו/או    לור  ודמי  המפיקה  של  עבור    הבלעדי 
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ש כמשתתפים  כאי  אמורבוטלו  החדר,  של  הביטול  למועד  בהתאם  המשתתףיהיו  למפיקה    נופנ   םי/לו 
הזמנה לביטול  בשינויים  בבקשה  בוטלו,  בים.  המחוי,  החדר  מחברי  חלק  שרק  רשבמידה  אית  המפיקה 
חברי יתר  את  יותר  להחדר    להעביר  קטן  מלחדר  אחרו/או  ון  באותו  לזמינותלמלון  בהתאם    החדרים   , 
 כלפי המפיקה. טענות בנושא פים לא יהיו תשתדי, ולמבלעה הובהתאם לשיקול דעת

 : אישור הזמנה .6

לאחר    לנופשהרשמה  הליך   .6.1 רק  המפיקהאישור  שליחת  יושלם  מטעם  )קבלה(  ולהרשמה  שיבוצע  אחר  , 
מלא   החדר  כלל  שלתשלום  הצמ   חברי  עבור  לאויד,  ו/או  הכן  ס  צגתחר  בתותעודות  וטודנט  ת  מסירקף 

 המפיקה.   ידי-עלכנדרש  –הנרשמים ל של כלהמלאים  מזהים  ים ההפרט

את החלק שלו בעלות החדר, חברי החדר אחרים    שילםמחברי החדר לא  (  מאחד  )או יותר במידה ואחד   .6.2
ך יום  ותשלום כאמור בת. במידה ויתר חברי החדר לא השלימו את הבחדרמתחייבים לשלם בגין מקומו  

אחד החדר,  עסקים  את    חברי  את    המפיקהמסמכים  ד   בכפוףהחדר  לבטל  בדמי  לשיקול  הבלעדי,  עתה 
 .ויראו במשתתפים כמי שבחרו לבטל במועד הרלוונטי ,נכון למועד הביטול  ביטול

יובהר,    .הרשמה  ורט בתקנון זה, גם לאחר מתן אישורהמפיקה שומרת על מלוא זכויותיה, בהתאם למפ .6.3
   .מהרשר האינו מהווה אישומי מטעמה  ווהגשתו להפקה ו/ארישום   י טופסלומיכי 

ניתן להפיק    .אוטומטי באמצעות דוא"לקבלה באופן    לנרשםתשלח    ,סקת האשראיחר אישור ביצוע עלא .6.4
 . פאנג'ויהבאתר העתק של הקבלה 

  , דרבח  ו עמאלה הרשומים    פש, ובפרטו עמו לנו מים שנרשמ יתר הנרשמחברי החדר מסמיך את  חד  כל א .6.5
 .  מול המפיקה ו/או מי מטעמה י החדרחברכל ובשם  מו קבלת החלטות בשודעות ולמתן ה יםלהיות מורש 

הו  והמפיקהבמידה    :קרי לאחד  מוסרת  חזקהדעה  החדר,  כלל  מחברי  בחהנרשמ   כי  את    מכיריםדר  ים 
במ הה  תוכן היהלואהודעה  מחואח  ;  החדר  ד  לצפנה  ברי  ביצוע למפיקה  אישר  או  ו/  בהזמנה שינוי    ורך 

ש לבצע  בלהפקה  שכל  הזמנה ינוי  חזקה  כל,  וכן  החדר  הס   חברי  עמו  שנרשם  לו  מי  ואישרו  אותו  מיכו 
 .  עניין זהב ען כל טענה כלפי המפיקהכן, ומי מהנרשמים לא יטלעשות 

 :לוןהמ בתי .7

המפיקה )ישנם  ידי  -אחרת על אם פורסם    , אלא בוקר   וארוחת לינה    בסיס  י המלון עלבתהאירוח בככלל,   .7.1
לינה מלו על בסיס  ש, בטרם  הנרשם לבדוק זאת מרא  באחריותו הבלעדית של   . ללא ארוחות(בלבד,    נות 

 . ארוחותהשעות הרלוונטיים אודות  להתעדכן מול המלונותביצוע ההרשמה. יש 

 : חדריםיציאה מהדרים וקבלת ח .7.2

יודגש כי הליך    . 0015:  החל מהשעהופש  אשון של הנ תבוצע ביום הר   –  החדרים )'צ'ק אין'(   לתקב 7.2.1
ע המלון  לכל  אין  שעו הצ'ק  מספר  להימשך  מושוי  ולכן  ב  מלץת  הכבודה  את  שמירת  להשאיר 

   ס.עומ תירידבמועד מאוחר יותר, לאחר  הצ'ק איןצע את בהחפצים של המלון ול

 . מאוחרל הלכ   16:00עד השעה   הנופשיום האחרון של בתבוצע  – ט'(ק אאום )'צ'מהחדריה יציא 7.2.2

 . רוליו נרשם באשר לשעות המדויקות כאמבאחריות הנרשם להתעדכן פרטנית מול המלון א **

  עליו ,  18:00השעה    יום הקליטה לאחרן להגיע למלון בוומתכ  תףמשתובמידה    –  הגעה מאוחרת 7.2.3
 .אשמרלמלון  להודיע על כך 

יציאה  המפיקה   –  דותוחמיות  בקש 7.2.4 או  כניסה מוקדמת  להבטיח  יכולה  מהחדר,    מאוחרת  אינה 
  מוקדמת ו/או   הסת ישירות למלון. יודגש, כי כל כני מכל סיבה שהיא. בכל בקשה בנושא, יש לפנו

 . מול המלוןוכה בתשלום נוסף תהא כר יציאה מאוחרת,

בלבד. אי  נרשם  ה  וטיב החדר באחריות  חאירויס ה, בסוי, מתקנוהאחריות לבדיקת המלון, לרבות מיקומ  .7.3
 . כוי ו/או פיצויו/או ביטול הזמנה ו/או זי  החזר כספיור, לא תהווה עילה ל שביעות כאמ
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ש  המפיקה .7.4 כל  עלתעשה  לבקשו  מנת  ביכולתה  מטעמיוחד   תלהיענות  הנרשמיםות  זאת,    .ם  עם  יחד 
 .  תון לשיקול המלון בלבדבר נוהד  (ה וכו'קומ/חדר וך מסאינה מתחייבת להיענות לבקשות )חדר  המפיקה

ת מסיבות  הן מתקיימו רק בשעות בתתאפשר י שאינו אורח במלון,  נות המרכזיים, למ הכניסה לשטח המלו  .7.5
ש  הבריכה לכ)למי  בזכאי  שלו(התאך,  למסלול  לשטח  לא  יובהר:    .ם  כניסה    נות מלוהשל  תתאפשר 

ות,  לאחר סיום המסיב  רכזייםהמלונות המח  שטישאר בלה ו/או  לפני תחילת מסיבת הבריכה    םמרכזיה
למלו  .מרכזי  מלוןו  אותבים  לנ  אשר  נרשמיםלמעט   תתאפשר  הכניסה  מרכזיים  שאינם  לנות  אלו  רק 

 מהלך הנופש.הם אינם לנים בו באורחים למלון ש יסה שלפשר כנאא תת ככלל, לשלנים במלון. 

ם חניה בשטח  פשרילונות לא מא ת. מרבית המוונהחניה בשטחי המל כל אחריות לגבי  אין    מפיקהחניה: ל  .7.6
הנוהמלון/חניו  אח'  ן המלון במהלך  או  לרכב  שיגרם  נזק  כל  או  הרכב  על החניה, תקינות  פש. האחריות 

 . בנושא המפיקהכל טענה כלפי א תהיה למשתתף תף באופן בלעדי ולת המשתבאחריו

 : חדריםהשיבוץ   .7.7

-. שיבוץ החדרים נעשה עלןים בבית המלודראחראית לשיבוץ הח  מבצעת ואינה  אינה  המפיקה 7.7.1
 שיקול דעתו הבלעדית. תאם לבה ,ןידי המלו 

כרוך בתשלום נוסף, ככל  ג  השדרו  ,כאמורלחדר    לשדרגניתן    םת בהבמלונו  –  החדר עם נוף לבריכ 7.7.2
  מתחייבת לספק   קה אינהפיהמ ו  מרפסתכולל  אינו  עם נוף לבריכה  חדר  ידי המפיקה.  -נדרש עלש

י בפועל  ה מתחייבת כאין המפיק  כן,ול  המלוןדי בתי  י-צע עלוץ החדרים מבושיב   .פסתחדר עם מר
נוף לבריכה  לבין  הזמנה  ה בין    תאמהאי המידה וקיימת  ב.  מרפסת או אח'ו/או    יתקבל חדר עם 

שסופק   בהמשתתף  על  ,  בפועלהחדר  למפיקה  כך  על  המאוחר    , דוא"ללדווח  (  שבעה)  7עד  לכל 
צא כי הוזמן  חדר. נמהמלון ומספר התוך ציון פרטי חברי החדר,    ,הרלוונטיש  הנופ  םמתו  ימים

נ  עם  ולברוף  חדר  לבריכה סופק  יכה בתשלום  פונה  חדר שאינו  זייינת  –  בפועל  בגין  מרוכז  כוי  ן 
האשראי  ,  הנרשמיםששילמו  ההפרש   פרטי  למסירת  ההזמעמבכפוף  בוצעה  למוקדם  וזאת  נה   ,

 .נרשםסירת החלטתה של המפיקה בעניין זה ל עד מממו  יםסקע  ( ימי רשע-ארבעה) 14בתוך 

זמינ 7.7.3 חדר  אי  החדרי  –  שהוזמןות  עלשיבוץ  נעשה  המלונותיד -ם  .  ואילוצים  שינויים ל  וכפוף  ,י 
שהוזמןזמינות  אי  של  קרה  במ החדר  עם  יצת  המפיקה,  סוג  קשר  החדראחד  ור  עלמחברי  פי  -, 

באותו מלון  ותציע חדר חלופי    ("הנציג":  הרלוונטי )להלן  ת הנרשמים בחדרו זמינו רתה ו/אבחי
ללא תוספת תשלום    , הפעולה תבוצעמהחדר שהוזמןיקר  ופי  החל. במידה והחדר  אחראו במלון  

ת חברי החדר  תזכה א  פיקה , הממהחדר שהוזמןזול  יעברו  מצד חברי החדר. במידה והחדר אליו  
,  בגין אי זמינות חדר  במידה והמשתתף יבקש לבטל את ההזמנה   הספק,למען הסר    . פרשבגין הה

   בוע ומפורט בתקנון זה.דמי ביטול, כק הדבר יעשה ב

 : יםת חדרהגדרו .7.8

זוגי 7.8.1 מיטות.  –  חדר  שתי  או  אחת  מיטה  כולל  אנשים(  )לשני  זוגי  א  חדר  יכולהמפיקה  ה  ינה 
ול  הדבר נתון לשיקומראש,    בר צוין בהזמנהד האף אם    ,תנפרדמיטות  זוגית או  להבטיח מיטה  

 . ת המלוןי של בידעתו הבלעד

  יםכניס ממלון  הי  בתאליו  וגי סטנדרטי )רגיל(  ה הינו חדר זחדר לשלישיי  –  אנשים  חדר לשלושה 7.8.2
שלישית   רגילה/  מיטה  מתקפלת)מיטה  רג   /מיטה  ספה  נפתחת/  בלבדספה  מזרן  לא    .(ילה/ 

ה  אינה יכול   יקההמפ.  מבנה/שטח החדר/ רכבשביעות רצון מה  איול בגין  ו/או ביט ינוי  אפשר שית
 . לוןעתו הבלעדי של בית המול דתון לשיק , והכל נמסויםסידור מיטות ח להבטי 

או    בתי מלון נוהגים להכניס שתיים  מדובר בחדר בו  –  אנשים  שישה/    חמישה  /  רבעהחדר לא 7.8.3
או  ו/  ילותת רגספו  תחות ו/אופנו/או ספות    מיטות מתקפלות  ו/או  טות לחדר זוגי רגילמי  לושש

  המפיקה .  בהזמנה  או שינוי  חדרעל סמך זה במיקום ה   שר שינוילא יתאפ  ו/או מזרנים.קומתיים  
 . , והכל נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלוןמסויםטות ר מיסידויח אינה יכולה להבט

כל  ם על  תרימוו  הנרשמים  .דלבהינם באחריות המלונות ב   מלוןהירותי  ידוע לנרשמים כי טיב החדרים וש .7.9
טענה   ו/או  תל דרישה  כנגד  ו/או  בענייןונה  הסר    .המפיקה  כל  הלמען  )על  האוויר  מיזוג  מערכות  ספק, 
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שא באחריות  ילא ת  המפיקה  ;קהפיהמבאחריות  נמצאות    םאינ  , המקלחות ויתר מתקני המלוןן(חלקיה 
 . באחריות המלוןאחד לן כו המצויות כ, ו/או אחרות  ל מערכות אלותן שוי תקינכלשהי להפעלתן ו/או לא

ושלמותו.    ת הבלעדית לשמורהאחריו  על הנרשם .7.10 החדר  ביטחון  על תקינות  לדרוש אשראי  רשאי  המלון 
"לסגורו המל  ,אשראי  מסגרת  "אף  של  דעתו  לשיקול  לפ המלון    ון.בהתאם  בדיעבד,  רשאי  לנרשם  נות 

ש נזק  בגין  לשיפוי  למלנבדרישה  בגרם  ו ון  התנהלות  הנרשרש   או/עקבות  כל  נ ה   ם.לנות  על  מוותר  רשם 
 המפיקה בעניין ויתנהל, ככל האפשר, מול המלון באופן בלעדי ועצמאי. ה כלפי טענה ו/או טרוני

 : שינוי פרטי הזמנה .8

 .  בלבד ש בכתבמרא המפיקה אישור  כפוף ליבוצע בשינוי בפרטי ההזמנה   .8.1

בחדר    שינוי .8.2 נרשם  )מחליף(המש,  בלבדבסטודנט    תאפשרת פרטי  שנכנס  המשתתנס  נכ   תתף  ף  בנעלי 
עליו את התחייבויות המשתתף ה תנאי תהמו   מוחלף, מקבל  כל  ואת  הנופש.  חלף  הסכמתה  ל   ףכפובקנון 

  לא   ,לאחר מכן  ;הנופש  תתחילעד  ימים טרם מו   14עד    של המפיקה, לכל המאוחר  ושיקול דעתה בלעדי
 .בלעדיתה הל דע ולשיקו  יקההמפ  לאישורכפוף ב, ריגים, למעט מקרים חשינוי פרטים תאפשרי

פוף לאישור המפיקה  אחר ו/או למלון אחר יעשה בכחדר  ר לסוג  בחדר ו/או מעב  מועדים:  -ם  פרטי  וישינ .8.3
בגין כל שינוי )כל אדם המתחלף    ₪   051  וכרוך בתשלום דמי טיפול בסך של   הנופשימים לפני    14עד  בכתב  

חדר   סוג  עובר  מלו/וו/או  מן(.  או  ל  הנופש  טרם  םימי  14-החל  ניתן  שינוי  לא  כי  .  נהבהזמבצע  יודגש, 
 לעדי. בכפוף לשיקול דעתה הברבות סירוב לבצע שינוי בהזמנה, יותיה, להמפיקה שומרת על מלוא זכו

וי פרטים, מעבר מלון או סוג  )החלפה, שינניתן לבצע שינוי אחד לאדם, קרי: לא ניתן לשנות את ההזמנה   .8.4
מור,  או עשה שינוי הזמנה כא  לקוח שהחליף משתתף אחר,  למען הסר הספק.  תם אחיותר מפער וכו'(  חד

ל כמפורט בתקנון  להשאיר את ההזמנה כפי שהיא או לבטלה בדמי ביטוניתן   – לא יכול לעשות שינוי נוסף
מכן  זה לאחר  יהיה  ,ורק  מחד  ניתן  אותלהירשם  בגין  אחר  אדם  לרשום  ו/או  בכפוף  ש  והכל  הזמנה,  ה 

 .המפיקהמטעם ראש לאישור מ

 .רכזיבפרטי נרשם אשר הזמין חדר במלון מר שינוי לא יתאפש .8.5

 . תאפשר שינוי של כל חברי החדרי לא .8.6

 .במוסד שלוקח חלק בנופשבסטודנט שלומד  קתאפשר רמשתתף ישינוי בפרטי  .8.7

אישי .8.8 הינו  ניתן  הצמיד  אח  ואינו  לאדם  מכירה  ו/או  )להעברה  לראות:  לענר  נא  זה  דים 'צמיפרק  יין 
 . דשינוי בפרטי נרשם אשר הזמין צמיד בלבאפשר לא ית  –, על כן ומסלולים'(

  .המפיקה  בוצע על בסיס מקום פנוי ובהתאם לאישורי  מעבר בין מלונותהיל החדר או  בתמ  שינויוע  ביצ .8.9
 המחירים המפורסמים. פי -פרשים עלוז בהקיז  /  חיובצורך יחול כי במידת הומאשר, המשתתף יודע 

ינן  וצא מן החדר, אלא עסק בגין העסקה של הלקוח הי  כויזי אינו כוללף  תפרטי משת  שינויכי    יובהר, .8.10
 .ן זהדמי טיפול, כמפורט בתקנולתשלום וכפוף  רטי הנרשמים בלבדוי פבשינ

 .בכרטיס אשראי אחד בלבד נה יחויב/יזוכהשינוי פרטי הזמ  .8.11

 :)מלון או צמיד(  הזמנה ביטול .9

הביטו .9.1 בהתנהלי  הינם  ל  צרכן. ה  תנהג  חוקל   פוףובכ  ם אל  הזביטובקשה  ורק    אךה  למפיק בר  תוע מנה  ל 
   מפורט בתקנון זה.כ, הנופש הרלוונטי למשתתףמוקד דוא"ל של לבאמצעות הודעה בכתב 

ד  מועה  .זמנהעמם ביצע את הה  טי האשראי פר  את  מפיקהל  סר שהלקוח מביטול הזמנה יעשה רק לאחר   .9.2
  , באופן המפורט בתקנון זה, בכתבמפיקה  פנה הלקוח ל  עד בוהינו המומי הביטול  ובע לצורך חישוב דהק

או    הלצורך ביטול  יטי אשראמסר פר  אך לאהזמנה  ה  אתביקש לבטל  שלקוח    .זמנההה  בקשה לביטולב
ולא   לביטול  הנופשלמוקטלפונית    השיבפנה  הצור)  ד  קבלת  לצור  ך(במידת  אשך  את    –  ראיפרטי  יראו 

ה על  ויהיה  כמבוטלת  הביטול  ההזמנה  חדשה  פנייה  לשלוח    משתתףבקשת  ה  שבקה  ומועדלביטול 
   ן.הלי הביטול כמפורט ל דמך חישוב ד הקובע לצורועהמ  , הואחדשהה
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 : דמי ביטול

ההזמנה   .9.3 ביצוע  ממועד  ימי-)ארבעה  14ועד  החל  לבטל  -  עסקההביצוע  מיום    ם עשר(  ההזמנה    ניתן  את 
הזמנה  שביטול הנאי  יהם, ובתהנמוך מבנ  ,ש"ח  100עסקה או  ה מסכום    5%  ביטול בסך של   בתשלום דמי

 הנופש. טרם מועד  םעסקי ימי( שבעה) 7עד  כל המאוחר צע לבו

ניתן לבטל את    -  ( ימים טרם הנופששהיעים וחמב ש)  75ם מיום ההזמנה ועד  ( ימי רארבעה עש)  14-החל מ .9.4
של    דמי   לוםתשבההזמנה   בסך  ל  200ביטול  מהזיכוי   .משתתףכל  ש"ח  יקוזזו  הביטול  בכרטיס    דמי 
 .  ביטולהבגין   האשראי

לבטל    תןינ  -  טרם הנופש  עסקים  ( ימירעש-ארבעה)  14פש ועד  טרם הנו( ימים  שבעים וחמישה)  75-החל מ  .9.5
כרטיס האשראי  בזזו מהזיכוי  הביטול יקו. דמי  מסכום העסקה  50%ל של  מי ביטושלום דההזמנה בתאת  

 . ביטולהגין  ב

לבטל את    תןינ  -  טרם הנופש  עסקים   ( ימישבעה)   7ועד    פשטרם הנו  עסקים   ( ימי רעש-ארבעה)  14-החל מ .9.6
גין  כרטיס האשראי בב זזו מהזיכוי הביטול יקו. דמי מסכום העסקה 75%ל של מי ביטושלום דההזמנה בת

 . ביטולה

  יתן להחליף אדם בחדר א נ ל  ,ההזמנהלא ניתן לבטל את    -  הנופשמועד  טרם    ם( ימירארבעה עש)  7מ ל  הח .9.7
 . ין לאוהגעה לנופש, בין אם בהודעה להפקה וב  בגין אי  ר כספיחזנתן כל ה י וכן לא י

  בגין ביטול ההזמנה שלוביטול    ידמשלם  נדרש לאחד מחברי החדר  כל    ,שכוללת מלוןביטול הזמנה  ן  בגי .9.8
ן  ה בבנסיבות    ד.שום הצמיף עליו רל חלים על המשתתדמי הביטובביטול הזמנה של צמיד,  ;  כמפורט לעיל

אחת  הלקוח   תחת  בסעיף  נכלל  הנכללות  הצרכן,  1ג'14מהאוכלוסיות  הגנת  תנאי  יח  לחוק  הביטול  ולו 
 . כמפורט בחוק

זיכוי  תעביר    המפיקה .9.9 האשראי  בקשת  המאוחר  , סקיםעימי    14  תוך לחברת  טופס    , לכל  מילוי  ממועד 
 . קינהביטול בצורה מלאה ות

אשראיהרישום  של  ככ .9.10 כרטיס  באמצעות  לדמיבוצע  יתווספו  המהביט   ,  ההוצאפורטים  ול  כל  ות  להלן 
 לדין.  אםלשלם בגין העסקה בכרטיס האשראי, בהת  המפיקהשנדרשה 

 : ול הזמנהביטבגין  ודמי הביטול םמועדיה טת את להלן טבלה המפר .9.11

 ביטול העסקה בפועל דמי ביטול  )כולל( ועד יום  מיום )כולל(

ב  14עד   מיום  העסקה ימים    יצוע 
  ( ימי שבעה)  7-יאוחר מ ובלבד שלא  

 הנופש(טרם  עסקים

מסכום   5%
  ,₪ 100ו א ה העסק

 הם י נהנמוך מב

לחברת   תועבר  זיכוי  בקשת 
לכל    ,סקים עימי    14  תוךהאשראי  

מילו  ממועד  טופס  המאוחר,  י 
 קינה ביטול בצורה מלאה ות

ימים  (  עשר-ארבעה)  14לאחר  
ועד  ביצוע הממועד     ימים  75עסקה 
   נופשטרם ה

עבור כל   ₪ 200
 משתתף

מ וחמיש)  75-החל  ם  ימי  (ה שבעים 
ועד   הנופש  (  עשר-)ארבעה  14טרם 

 טרם הנופש  עסקים יימ
 יטול דמי ב 50%

מ  ימעשר -)ארבעה  14-החל    י ( 
הנופש  עסקים )שבעה(    7ועד    טרם 

 ימי עסקים טרם הנופש 
 ל דמי ביטו 75%

מ ימיהשבע )  7-החל  טרם   עסקים  ( 
 הנופש 

  -דמי ביטול   100%
 ניתן לבטל את העסקה לא  טל א ניתן לבל

בחדר    החלפת   14עד    -סטודנט 
 הנופש  ה( ימים טרםעשר-)ארבע

עבור כל   ₪ 150
 י לא רלוונט  שינוי 
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לכן  ו  ,האשראיבפועל מול חברת  מבוצעת    החלק היחסי מסכום העסקה  ת החזרתפעולהסר הספק,  למען   .9.12
הזיכ קבמועד   )ככללת  בלבד  האשראי  בחברת  תלוי  בפועל  הוי  פעולת  בפעולות  ל,  תופיע  ביטול/זיכוי 

 (. המפיקהידי  -וח, בחודש העוקב ביצוע הזיכוי/ביטול עלהלקי של  האשרא

או מעשיו יפריעו  ו/אשר התנהגותו  ו,  מע  כל מי שנרשםו  נרשםשל    השתתפותובטל  ת לרשאימפיקה  ה .9.13
של  למהל התקין  ההפקה,   מיאו  /ו  הואוהנופש  ך  נציג  כלפי  מאיים  ו/או  פוגעני  באופן  יפעל  מטעמו 

 . מפיקהלור המלון, אבטחה ו/או כל הקש

לבי ביטול אדם ב .9.14 עילה  ביטול    כולו  טול ההזמנה של החדרחדר מהווה  ביצובדמי  ליום  ע הביטול  נכונים 
את קיום    המפיקה רשאית לאפשר בכל זאת   .כלפי המפיקה לעניין זה  ים לא תהא כל טענהמ רשנול  כאמור

 .פי שיקול דעתה-על  ,העסקה לשאר הנרשמים באותו החדר

של .9.15 לקבמקרה  יהיה  ניתן  הנופש  א  את  כיים  עליוןעקב  מטעמים    ,וח  לנגיף  והגבלות  או  הקשורים 
  יעהלנופשים לא תהיה כל תב  זהבמקרה    ;המפיקהי  יד -לעד הנופש למועד מאוחר  דחה מוע, יהקורונה

למעט  הנדחה,    למועד  AS ISתעבור  הזמנת הלקוח  קרה זה  במ  ה.יעקב הדחי  ההמפיקו/או דרישה כנגד  
, יעשה בהתאם לזמינות החדריםשינוי ההזמנה    .פרסומי המפיקהם לשיהיה בהתאמסלול המסיבות  

הה תשלום  תוך  זה  בתקנון  המפורטים  לתנאים  מההז  פרשבהתאם  יקר  לחדר  הוא  השינוי  מנה  )אם 
 . השינוי הוא לחדר זול מההזמנה המקורית(רש )אם ית( או זיכוי בגין ההפהמקור

לנז   אינה  המפיקה .9.16 אש  הוצאה  ,קאחראית  הפסד  יגרםאו  עקיף   ר  ו/או  ישיר  כתוצאה  שתתף  למ  באופן 
אשר    נוי מיקום של אירוע/יםשי  )כולו או חלקו( ו/או  הנופשבלו"ז  ו/או שינוי    הנופש ו/או אירוע  מביטול

במישר/םנגר מו  בעקיפין  ו/או  עליון:ין  מכוח  ב,  מצב  צבאי,  מבצע  סדר, לחמה,  הפרות  סגר,  יטחוני, 
כל מו  דס הבטיחות ו/או מי מטעמומהנידי  -על  ים/ו של אירוער קיומ, אי אישומזג אויר  ,שריפות, הצפה

  אם צפוי ובין אם בלתי צפוי. בין ,ו/או באחריותה פיקההמטת סיבה אחרת אשר אינה בשלי

של   .9.17 הנופש  במקרה  במהלך  אירוע/ים  כאמ  בשלביטול  המנויה/ות  לעיל,  סיבה/ות  תפעל   המפיקהור 
 . פי המפיקה בעניין זהכל א תהיה למשתתף כל טענהול דרםים בהמשך הנופש כס/עלקיום יתר האירו

 : עדכון קורונה

לפעול בהתאם    מחויבת   המפיקהפת הקורונה ולמגות  לב למגבלות הקשור  םבשי   נעשית ההרשמה לנופש   .9.18
 . ות וכדומהטיח ראל, יועצי בהבריאות, משטרת ישלרבות משרד   ,לכך המוסמכיםלגורמים  

בשל מגבלות  סם  כל להתקיים במועד שפורוהאירוע לא יו  הוא מודע לכך שיכול כי  מאשר בזאת  הנרשם   .9.19
חה  האירוע ידתוכנן כאמור,  לקיים את האירוע במועד המתן  ל כן, במקרה בו לא ניעונה  הנוגעות לקורו

 רה זה. במק המפיקהיה טענה כלפי קוח לא תהלל  ,ת הנופשיתאפשר לקיים אהבא בו  למועד

הקורונההנרשם   .9.20 נגיף  בשל  כי  לו,  שידוע  ו/או  יתכנו    מאשר  הבריאות  משרד  מצד  דרישות  ו/או  מגבלות 
הנחיה  מצהיר שהוהנרשם  הגורמים הרלוונטיים.   כל  או  בדיקות  חיסון,  לרבות  הדרישות,  בכל  יעמוד  א 

מקדים  כתנאי    –רם אחר  אחרת מצד הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד הבריאות, הממשלה או כל גו
המשתתף  כך, לרבות בדיקה מקדימה ו/או אח' יהיו באחריות  כל הוצאה שנובעת מ  . באירוע  והשתתפותל

 באופן בלעדי. 

, לצורך שמירה על בריאותו ועל שאר משתתפי  במלואם  באשר הןאת כל ההנחיות    ם מתחייב לקייםהנרש .9.21
 . הנופש

לשיקול   .9.22 ובהתאם  הצורך  המשתתמידע  המפיקה,  במידת  מ  פיםאודות  ישראל,  למשטרת  שרד  יועבר 
 .או הציבורו/חר לשם קיום האירוע ו/או לשם שמירה על בריאות המשתתפים אות וכל גורם הבריא

 :צמידים ומסלולים .10

והביטחון אליהם  המסיבות  מסלולי   .10.1 לדרישות הרישוי  בהתאם  הקהל  ניתוב  מתחייבת    המפיקהמהווים 
  .שיםובטיחות הנופ   למען ביטחון
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ומסיבה תהיה מלאה ו/או יסגרו    הבמיד  .נות מעת לעתשוי להשתעו   יקההמפיקבעו ע"י  ת  מסלולי המסיבו .10.2
רשויות  כניסות   ע"י  או  למסיבה  סיבה  החוק  למ  ,אחרתמכל  המשתתף  תפנה את  ת  אחר  סיבה המפיקה 

 . בעניין זה קהפילמשתתף כל טענה כלפי ה תהיה( ולא במיקום חלופי)

הנופש .10.3 בלו"ז  שינויים  ו,  יתכנו  האירועאו  /לפני  מיד  מועשל    ,במהלך  היקף  קום  ו/או    ועים אירו/או 
 . המפיקהאו בנובע ממנו כלפי  בנושאו/או דרישות ונות תל נרשם לא יהיוול

נעשית   .10.4 הצמידים  ה   ביוםחלוקת  של  חלוקהפש,  ונהראשון  משהוגדרייעודיות    בעמדות  על ו    ידי -ראש 
   . מפיקהבהתאם לדרישת ה בכפוף להצגת תעודת זהות ו/או תעודת סטודנטקבלת הצמיד תעשה  המפיקה.

הרשום-על שה  תעהצמיד    קבלת .10.5 המשתתף  ענדבלב  ידי  תוך  המשתת  ידת,  של  ידו  על  ניתן  לא    ף.הצמיד 
 אישורו. ו במצעות אמצעי מזהה של אותו משתתף אאאחר, לרבות ב לאסוף את הצמיד עבור משתתף

יהוי  ת הצמיד אמצעי ז עומדת למפיקה ו/או מי מטעמה הזכות לדרוש מאדם שהגיע לאסוף אבהר, כי  יו .10.6
. היה  ף באירועא רפואית כתנאי להשתתו/או אסמכת  ותו אחרים במטרה לאמת את זה נוסף ו/או פרטים  

תו  תן לאוימפיקה לסרב להרשאית    –זיהו מספק לצורך אימות זהותו  ירב ו/או לא מסר אמצעי  ם סונרש
חדר,   ו/או  הצמיד  את  זיהויעד  אדם  אמצעי  רווחת    להמצאת  להנחת  מי  מספק  ו/או  מטעמה.  המפיקה 

א   למען הסר הספק, ו/או לא סיפק  ולנרשם שסירב  נוסף(  זיהוי  )או אמצעי  זיהוי    כן לא קיבל אתמצעי 
 י להחזר כספי. מיד ו/או חדר, אינו זכא הצ

 . נופשל  בסמוךיפורסמו  מדות קום הע ית הצמידים ומק עמדות חלושעות הפעילות  .10.7

 ד חלופי.  לא יינתן צמי –הצמיד  כל מקרה של אבדןבלעדית של הנרשם; ביד הינו באחריותו ההצמ .10.8

לות בנופש ללא הצמיד  פעיר כניסה לשום  לא תתאפש  -  ר הכניסה לפעילויות הנופשהצמיד מהווה אישו .10.9
זיההר אמצעי  ובצירוף  אירוע  לאותו  ככל  ולוונטי  נוסף,  ייוי  על כזה  ההפקה.-דרש  ר  ידי  ת  שאיהמפיקה 

נוס  לצמיד אמצעילצרף   לאירועים,לצורך    ףזיהוי  כניס   יידרשאשר    כניסה  )כרטיסי  לצורך  לפעילויות  ה 
 '(. ווככניסה  

ואי .10.10 אישי  הינו  הצמיד  כי  להעבריובהר  ניתן  לנו  להעביה  ניתן  לא  אחר:  למכור  ר  אדם  הצמיד  ו/או  את 
אחר ובי  לאדם  בתמורה,  אם  א)בין  ביטון  תמורה(;  ללא  צמיד  ם  מל  את  לא  לרכוש  אחר  לאדם  אפשר 

   .ם אחראסוף צמיד של אד; לא ניתן להצמיד

   .י בגין החדר ו/או הצמידיכועילה לקבלת ז ו/או אי איסוף הצמיד לא תהווה לנופש אי הגעה .10.11

ע .10.12 על  האחריות  חלה  הזיהוי  ואמצעי  הצמידים  שבמקר  .בלבדתף  המשת ל  המשתתףה  על  בצמיד,  פגם    ל 
של    שפידי מוקד הנו-ל פי שיימסר למשתתף עכים,  דת הצמידמלהגיע עם הצמיד הפגום ואמצעי מזהה לע

לא יהיה זכאי לקבל צמיד    , ףבד את הצמיד ו/או את אמצעי הזיהוי הנוסינרשם שאי  יודגש, כ  .המפיקה
   כנס לפעילויות הנופש.יהחלופי ולא יוכל ל 

בגין   .10.13 בצמיד  זיכוי  בבר  RFIDיתרה  יתרה    -  לשימוש  לו  קיימת  אשר  יתרה  סטודנט  זיכוי  טופס  ימלא 
ימי עסקים מסיום    7בתוך  מאוחר  לכל ה פרטים  וא ה ת הטופס עם מל ח אוישל  מפורסם באתר פאנג'ויהש

 .ףהרלוונטי למשתת  הנופש

 :תשלוםתנאי  .11

באמצעות  לום  ותשלההרשמה   .11.1 בלבדכרטיס  נופש  לתשל  .אשראי  לתאריך  אישור  בהתאם  יהיה  ום 
ר תשלום עבור העסקה(.  ישוכת ומתקבל א )התאריך בו מוזנת ההזמנה למער  הרישוםמוקד    הרישום של

הת  תשלום בגין  ריבית  ו/או  ההעמלה  למועד  בהתאם  יהיה  האשראי  לחברת  חברת  שלומים  של  חיוב 
ההתק  האשראי לתנאי  חב  שרותובכפוף  לבין  הלקוח  יובהרשבין  האשראי.  ה  ,רת  גובה  כי  אינה  מפיקה 

לן. הנרשם מוותר על  לה  11.2בסעיף    התשלום לתשלומים, פרט למפורט  תן פריסום בגיריבית ו/או תשל 
 חברת האשראי.    או עמלה הנוגעת להסדר ההתקשרות שלו מול/כלפי המפיקה בגין ריבית ו כל טענה

התשהנרש .11.2 את  לחלק  רשאי  רי  3עד  לום  ם  ללא  דמ  ביתתשלומים  ו/או  המפיקה  חלוקת  מצד  טיפול;  י 
בגין הרי לנהתשלום  ויותר  4)  תשלומים  3ל  עופש למשום  טיפולדמ בכרוך  :  (תשלומים    חד)  ₪   20בסך    י 

 . (פעמי
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 ת לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת. שומרת לעצמה את הזכו יקהמפה .11.3

כל משתתף  נרשם אחד, כלומר,  כרטיסי אשראי עבור    מספרום לנופש בין  הריש  ניתן לחלק את תשלום  לא .11.4
 .מספר נרשמיםהשתמש באמצעי תשלום אחד עבור  ל ניתן   , אךחדשלם באמצעות אמצעי תשלום אמ

אצלתשלום  הפרטי  תחת   .11.5 החיובח  הנמצאים  בגין  האשראי  פאנג'ויה  טעם  מ החיוב  ופיע  י  ברת  חברת 
 . (וונטית לאותו ענייןהרל  לחברת הסליקה  )בהתאם ויהיבלים בע"מ או פאנג' פסט

 :שירות לקוחותמוקד הזמנות ו .12

 ל נופש.לכשל פאנג'ויה   שירות הלקוחות  מוקדר  ות עבוהמפיקה תפרסם פרטי התקשר .12.1

כתובות דוא"ל  משתתף )לש הרלוונטי  פחת פנייה בדוא"ל למוקד הנוך שלי פנייה למוקד נעשית בכתב, תו .12.2
   הפקה בנפרד(.ים יפורסמו בכל שנה עבור כל  י הנופש השונשל מוקד

.  קה בלבדיפממוקד שירות הלקוחות של הבנושא הנופש הנה של  ריות הבלעדית למענה רשמי לפניות  האח .12.3
שנמסר  כי    ,יודגש במידע  האין  על  המפיקהשל    Facebook-בדף  הסטודנאגוד ידי  -ו/או  או  ו/ים  ט ת 

האגודה נצי  במזכירות  המלונות  ו/או  כ גי  הוא  גורם ל  ו/או  שי  ,באשר  למוקד  הלפרט  של  רות  קוחות 
 בכתב ו/או טלפונית.  ת יענו אך רק דרך כתובת הדוא"ל לעיל. פניו המפיקהכדי לחייב את פיקה, המ

כ .12.4 פועלים  יובהר  אשר  נציגים  יח"צ,  אנשי  גורי  ובמלונות,  המלונות  עובדי  אבטחה,  אינם  כמי  דומה, 
גו מהווים  ואינם  ההפקה  בפרטי  מטעםמעודכנים  מוסמך  ס  רם  מכל  מידע  לספק  שהוא  המפיקה  וג 

נרשם לכל  לנרשמים. פנייה של  לגורם אחר,    לאמור,  נרששל הנופש אל  רות הלקוחותשיד  וקמפרט  ם  יו 
זק באשר  נוהמפיקה אינה אחראית לכל    ת את המפיקה,שהתקבל מגורם כאמור, אינה מחייב  ו/או מידע

לנפ ו/או  לגוף  ו/או  לרכוש  ו/או  )כספי  הוצאותהוא  ו/או  נגרם  ש  אשר  וכדומה(  בעקבות    נלוות  לאדם 
 אמור. גורם אחר כ  ידי-הסתמכות על מידע שניתן על 

תום הנופש  ע לאחר  שבו כתחילת ההרשמה ויקבל פניות עד  פעיל החל מ  ה יהיההמפיקשל  הזמנות  קד המו .12.5
פניות יתקבלו באמצלוונטיהר לות  ע.  פנייה בכתוב  ,  כאמורהרלוונטי  מוקד  הדוא"ל של  הכתובת  שליחת 

יצירו הפרטים הנהושארש   בכפוף לכך והרלוונטיים המאפשרים  תת מענה  אי להמוקד רשת קשר.  כונים 
 נייה.מהות הפ ם להמפיקה ובהתאטלפונית, בהתאם לשיקול דעת ( ו/או בכתב )בדוא"ל

לתיבת  ל  "הודעת דוא  באמצעות שליחתיקה  קוחות של המפלירות ה שלפנות למנהל  ניתן    :פנייה למנהל .12.6
  מוענת כי הפניה מ ההודעה  תוך ציון מפורש בנושא  ,  ללקוח  ופש הרלוונטישל הנ מרכז הרישום    "ל שלהדוא

פניה הממוענת כאמ   . למנהל "ל ממנה  שיב המנהל בכתב בלבד לכתובת הדואי ור למנהל,  היה והתקבלה 
זוזאת    ,הפנייהנשלחה   המנהל רשאי לקבל את פרטי הפנייה    .ם(קיימי עס  41-כצע  )בממו  ר מן סביבתוך 

   קוחות, ללא התקשרות ישירה אל מול הלקוח.ות בנושא לנציג שירות הל תוך מתן הורא חלטה,ולקבל ה

 : דיוור .13

 כדלקמן:  לכל התנאים,כמי שמצהיר ומסכים   הנרשםיחשב י ופש, מתו לנהרשעם 

לקבלת    של הנרשם  לנציג מהווים את אישורו  מסירתםו/או    בטופס  י הפרטיםלנופש ומילום הרישום  צע .13.1
וחומרי   מפשיווק  מהמפיקהטעם  רסום  ש ,  מדיה  בכל  שהוא,  סוג  או  כל  למוצר  מתייחסים  ואשר  היא 

על המוצע  וזאהמפיקידי  -לשירות  אלא  ה,  עלת  אחרת  ציין  הנרשם  טופ-אם  אוגבי  הרישום  הביע    ס 
 .רישוםסירובו לנציג ה

זכש  לנרשם  ידוע .13.2 דרי  ,יא הוא  פי  להודיע  על  כאמור,  האישור  משלוח  לאחר  עת  בכל  ל  ע  למפיקהשתו, 
מסוים ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה. לצורך הסרה  רסומת, דרך כלל או מסוג  בו לקבל דבר פסירו

התפמרשי שלמת  במייל  המפיקה  וצה  בקשה  לשלוח  יש  הנ ,  עם  תפולהפקה  מרשימת  הסרה  צה.  ושא: 
ה ישבתוכן  המב  לרשום  הודעה  המייל  בהתאםאת  נייד,  טלפון  מספר  ו/או  להסיר  מעוניינים  אותו    וקש 
ממתחי  המפיקה.  לבקשה הרשומה  את  להסיר  הדיוור  רש יבת  קבלת    עסקים  ימי  14בתוך  ימת  ממועד 

במייל. ידועואולם  הפנייה  לנו  ,  סמוך  ממועד  החל  כי  הולמשתתף  ישנן  מראש,פש,  מתוזמנות  כך    דעות 
 אש. דיוור מהמפיקה, יתכן וישלחו הודעות נוספות שתוזמנו מר רובו לקבלת יר הבעת סם לאחשיכול וג

 .סכמה לקבלת הודעות פרסום מהמפיקהשום לנופש אינו מותנה בההסר הספק: הרילמען  .13.3
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היד .13.4 הנתונים,  והפרטים  ימסור  המסמכייעות  ו/או  שמסר  פ,  המטעמלמי  ו/או    מפיקהל ם  רטיו  לרבות 
ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי  -וכי המידע נמסר על  המפיקהשל    גר המידעו במאהאישיים, יכול שיוזנ 

וכי ידוע לו שייעשה שחוקית לעשות    עליו חובהשחלה   ו/או מי מטעמם    המפיקהידי  -ימוש במידע עלכן 
   ך.והוא מסכים לכ

  טיו האישים למפרסמים, אלא אם פרנע מהפצת  ולהימ של הלקוח  תחייבת לשמור על פרטיותו  מ  פיקההמ .13.5
ת על כל  ידי רשות מוסמכת ו/או חברת אשראי ו/או חברת סליקה והוא מוותר בזא-עשות כן עלל  השנדר

 ו/או מי מטעמם בשל כך.   ההמפיקה ו/או דרישה כלפי ביעה ו/או טענ ת

 : טיסות והסעות .14

 סעות.הת טיסות/השגלת למען עם חברות נסיעות חיצוניות ופועפעולה שיתוף עובדת ב המפיקה .14.1

 ו/או כל דבר הנוגע להזמנה שלא בתחום אחריותה.ות/הסעות  מחירי הטיסלית  אחרא אינה המפיקה .14.2

המ .14.3 על ההסעות  הנופש  המפיקה ידי  -אורגנות  מהמלונו  , במהלך  להן  המרכזיים  בערבת  ובחזרה    מסיבה 
עות תכניה מטעם  אמצו/או ב   לדוא"ידי שליחת מסרון ו/או  -על  הנופש  במהלך  בשעות שיפורסמו לנופשים

ראית על טיב האוטובוסים, שריון מקומות בהסעות בשעות מסוימות  אינה אח  יקההמפע כי  ידו   המפיקה.
   תף בגופו ובכליו.כל נזק אשר ייגרם למשת ו/או

להוסיף אוטוב  במידה .14.4 בוקיים עומס על מערך ההסעות, המפיקה תפעל  הוסים  פי שיקול  מידת  על  צורך 
הבלעדי. להי  דעתה  שאינ   דחף אין  בצורה  לעלות  בטו/או  ל ה  הצורך,    –אוטובוסים  יחותית  יש  במידת 

הבא.   לאוטובוס  שלהמתין  באופבוחר  משתתף  עצמאי  להתנייד  נז   –ן  וכל  הוא  העלות  באשר  שעלול  ק 
המפיקה בקשר עם    א עליהסוג ש  לא תוטל כל אחריות מכל  ;יושת על אותו אדם בלבדלמשתתף    להיגרם

 ה. קה בעניין זלפי המפינה כוהלקוח מוותר על כל טע מור חלופי כאנסיעה באמצעי 

 :הגבלת אחריות .15

 נופש.  ים המתוכננים שבמסגרת הידוע לנרשם כי יתכנו שינויים בפעילויות ובאירוע .15.1

מו/  המפיקה .15.2 מי  ועאו  שהיא  סיבה  מכל  עת,  בכל  לשנות  רשאים  השיקול    י פ-לטעמה  את    בלעדי, דעתה 
או שירות  כל מוצר ו/   ועים וכןהאירבמסגרתו, הפעילויות,  ת  קשרהיא מת  םתכנית הנופש, בתי המלון עמ

תיידע את    קההמפי  .ובין באמצעות אחרידה  -אחר המתקיימים ו/או המסופקים במסגרת הנופש, בין על
 ש. שיידר נוגעים בדבר, במועד ובאופן המתאימים, אם וככלהוונטיים  הגורמים הרל 

ה  יקההמפ .15.3 בין  בלבד  כמתווכת  הש   ופשנל   רשמיםנמשמשת  השירותים  ספקי  לרבות  וניםלבין  מובילים  , 
ת  נה אחראיאי   מפיקה הת, כי  ב. מובהר בזאת מפורשוצ"יריים, אמצעי תחבורה, בתי מלון, מזון וכיואוו

ל  שהי לכיות כלו/או מי מטעמה לא תישא באחר  המפיקה ולפיכך,  ם של ספקים  על מעשיהם ו/או מחדליה
ו/או לכל    וו למי מטעמאנופש ו/ משתתף ביגרם לתי או אחר, שיעקיף, תוצא  אוו/   ישירנזק מכל סוג שהוא,  

כ ו/או  הנופש  במהלך  ג' שהוא,  של צד  או מחדל  אך    תוצאה ממעשה  לרבות  הספקים,  הגבלה  אחד  ללא 
   ו מחוץ לו.נופש אתחמי הכל אובדן, גניבה, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו במאינה אחראית ל

במסגרת    משתתףה  פעילותם של   ייודם וכ ורכת ביטוח לנופשים ו/או לצאינה ע   יקהפהמכי    למשתתףידוע   .15.4
 משתתף. דית של ההאישית והבלע ובאחריות הנופש ו/או עקב הנופש הינה 

ל  גרם לכ נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייבנופש יישא באחריות לכל  המשתתף   .15.5
ג הנופשצד  במהלך  שהוא,  מ,  '  מחדמכתוצאה  או  שלעשה  נז  ל  כל  זה  ובכלל  סהנרשם,  מכל  שהוא  וק  ג 
 ון, ככל שייגרם. רם לחדר בו ישהה הנרשם בעת הנופש בבית המל שייג

 :תנהגות בנופשכללי ה .16

ה כדי  כל פעולה העולכי    ,מות באשר הוא, פיזי או מלולי. יובהרכל אירוע אלי  רבה   ואה בחומרההמפיקה ר .16.1
פעילות  או כל  /ים אחרים ונשקה ו/או אעובדי המפיהאירוע ו/או  משתתפי  כלפי  א  ושה מכל סוג    אלימות

ת המפיקה,  של  הבלעדי  הדעת  שיקול  לפי  המפיקה,  בעיניי  הפסולה  כאחרת  של  ההזמנה  לביטול  ל  ביא 
נהג באלימות כאמור. לעניין ביטול לפי סעיף זה, יראו  ם שנרשמו עם אותו גורם שחברי החדר ויתר האנשי
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הביטול תהיה על    ועלות  ,דר ביוזמתםהחלבטל את    נרשם וחברי החדר מבקשיםכאילו ה החדר    ביטול  את
 ל(. ק העוסק במדיניות הביטוחברי החדר באופן בלעדי, בהתאם למדיניות הביטול )ראה פר

  "( ו/או ציוד ציוד הגברהולים ו/או ציוד קריוקי )להלן: "ניס ציוד הגברה ו/או רמק חל איסור מוחלט להכ .16.2
לרבותאורה פנסי  ,  בלייזר לשטח המלון בכלל  ת  ו/או לכל פרולחדרים  ב  ט  אירועים  מתחם  ו מתקיימים 

אסור. במידה ויופעל  רון אחסון עבור הציוד ה מטעם המפיקה. יובהר, כי המפר סעיף זה יאלץ למצוא פת
בניגציו המלון  בשטח  הגברה  הנופד  נהלי  של  בוטה  הפרה  מהווה  הדבר  זה,  בסעיף  לאמור  ומקנוד  ה  ש 

ולמל למפי חקה  כל  את  להרחיק  זכות  החדר, ון  נעשה ב  ברי  אם  ש  ין  משותף  בחדר  בשטח  אם  בין  להם, 
 יקה.מתקיים אירוע מטעם המפ שנועד לשרת את אורחי המלון ובין אם בשטח אחר בו

שטח המלון, בין אם בשטח המשותף ובין אם בחדרים עצמם. ירועים' )כגון מסיבות( בחל איסור לקיים 'א .16.3
(. הפרה של סעיף  הנופש  לון )למשך כמלים משטח הה לגרור הרחקה של משתתפזה עלולסעיף    פרה שלה

 זה כלפי המפיקה. א תהיה כל טענה בעניין זה עלולה לגרור חיוב של חברי החדר ע"י המלון. למשתתף ל

וק  תאם לחהעישון בנופש בה  חם המלון ו/או שימוש בהן במהלך הנופש.ור על הכנסת נרגילות למתחל איס .16.4
 רים. וך החד ת המסיבות ובם  יים, במתחככלל נאסר בשטחים ציבור וונטי והרל

 ת. במלונו לאזור הבריכהוף ו/או מזרני ים ו/או כסאות ו/או מיטות שיז מגבות  חל איסור על הכנסת  .16.5

יכה ומסיבות בערבים כאחד( עם שרשראות, עגילים,  שטח האירועים )מסיבות ברחל איסור על כניסה ל .16.6
ל  יי, בושם וכספר דורנט  וגז מדמיע, דא כדומה(,  )בקבוקים, כלים ו  זכוכית הפקה(,  צמיד ה)פרט לצמידים  

הגיע  נרשם ש  ים ולכן,(. לא קיימת עמדת שמירת חפצים באירוע"מוצר אסור" מוצר מסוכן אחר )להלן:  
מו עם  אירוע  פתלמתחם  למצוא  יידרש  אסור  עבורו  צר  אחסון  מ  -רון  הכנסת  בכל  תתאפשר  לא  קרה 

 ירוע. המוצר האסור למתחם הא 

באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת לגבי  למשטרה  דווח  ל  מטעמה רשאיםאו מי  /ו   פיקההמ כי    יודגש, .16.7
המק שחר  משתתף ההנהגות  מנורמות  ה   ובלותג  וכו)כגון:  אלימות  מינית,  שיק -על  '( טרדה    הדעתול  פי 

קה האמורה תהא  . ההרחר כספיהחזל תתף לא יהיה זכאי  המש  רועימשתתף יורחק מהאשככל    ;עדיהבל
שיקו פי  על  קבועה,  או  דעתהזמנית  שיינעדהבל   ל  ליעוץ  ובהתאם  המפיקה  של  עלי  א -תן  יש  ידי 

 הביטחון/בטיחות. 

 : קניין רוחני .17

ויה"  ' או המותג "פאנג/ו   הנופשיוצרים לעניין    רוחני ו/או זכותת על כל זכות קניין  כי הבעלוידוע לנרשם   .17.1
אליול בקשר  המוניטין  באופרבות  שייכת  בלעדי  ,  והעלה  .  למפיקהן  היה  כי  לנרשם    רשת לתמונה  ידוע 
, בין  תמונות  למפיקה   שלחשל פאנג'ויה ו/או  הרשמי  ק  מוד הפייסבוע  כלשהי ותייג בתמונה את ברתית  ח

הפייסב אם   עמוד  פאנג'ויה  באמצעות  של  אלי וק  שיתף את התמואו באמצעות אדם אחר  נה  ו שלח/עמו 
אחר אמצעי  בכל  הי  מהנופשנות  תמו  הפיץאו  /ו  ו/או  באשר  חברתית  רשת  כל    תר מוו  הואא,  באמצעות 

 להפקה לעשות בתמונה כל שימוש שנראה להפקה לנכון.   תמונה ומאשרעל זכויות היוצרים שלו ב בזאת

שהנופשהנ .17.2 לכך  מודע  ע  רשם  עת  בכל  צלמ-למצולם  של  נרחב  צוות  עידי  תוך  מקרוב  לעיתים  דכון  ים, 
מרח ולעיתים  ידיעתהמצולם  ללא  לעמווכי    המצולם  וק  יועלו  מהתמונות  ניכר  הפייחלק  ל  ש  סבוקד 

. הנרשם מאשר שהוא יודע שהוא מצולם במסגרת  המפיקהאחר מטעם    טאתר או פורמו/או לכל    המפיקה
הרבים    ה ההפק ש  ומאשרברשות  בתמונה  הרבלו  לעשות  ברשות  צולמה  הוא  ים  אשר  באשר  שימוש  כל 

 המפיקה. הבלעדי של   דעתה שיקול ל המפיקה, וזאת בכפוף טעם מ

 : סמכות שיפוט .18

השי .18.1 היסמכות  הנוגע    יתיחוד פוט  סכסוך  ו/   לתקנוןבכל  ממנזה  נובע  המשפט  או  לבתי  נתונה  תהא  ו 
 יפו בלבד.-המוסמכים בתל אביב


