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 2022פאנג'ויה לנופש  "הטבהתקנון הטבת "צמיד 

 את התנאים הבאים:בזאת מאשר   ,ויבחר לקבל את ההטבה הנ"ללהטבה  לקוח אשר זכאי 

 :  מי זכאי להטבה .1

ולא ביטל את ההזמנה או שביטל בדמי    2021פאנג'ויה  למלון באחד מנופשי  כל מי שהיה רשום   .1.1

 מהעסקה.  50%ביטול של 

והשלים את הבחירה תוך  , ירשם להטבה באתר בחירת ההטבה  1.1כל מי שזכאי כמפורט בסעיף   .1.2

 מפורט בתקנון זה. במועדים המפורטים באתר הרישום ובהתאם ל  הפקדת פיקדון

 : כללי .2

 .או מכירה לאדם אחר  אישי ואינו ניתן להעברההינו הצמיד  .2.1

 . ₪ לצורך "פיקדון" 300הלקוח נדרש להפקיד סכום של   ,לצורך מימוש ההטבה .2.2

כזיכוי   במלואםיקבל את דמי הפיקדון בחזרה    –ויאסוף את הצמיד  לאירוע  בפועל  לקוח שיגיע   .2.3

 . בכרטיס האשראי

 דמי הפיקדון לא יוחזרו ללקוח.מכל סיבה שהיא,  הלקוח לא יגיע לאירוע  ובמידה  למען הסר הספק,   .2.4

 ניצול ההטבה  .3

 זכאי, כמפורט לעיל, יכול לנצל את ההטבה לנופש אליו הקמפוס שלו שייך: משתתף 

 בלבד.  2022לנופש פאנג'ויה בן גוריון  – 2021משתתפי נופש פאנג'ויה בן גוריון   .3.1

 –  #1סבב    2022שלומדים במוסד שלוקח חלק בנופש פאנג'ויה    2021משתתפי נופש אירוע מרכזי   .3.2

 בלבד. #1לנופש פאנג'ויה סבב 

 –  #2סבב    2022שלומדים במוסד שלוקח חלק בנופש פאנג'ויה    2021משתתפי נופש אירוע מרכזי   .3.3

 בלבד. #2לנופש פאנג'ויה סבב 

בהתאם    –  #2או    #1סבב    2022לנופש פאנג'ויה    –   2021  לא סטודנט שלקח חלק בנופש מרכזי  משתתף .3.4

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת ההפקה.  

 :מסלול המסיבות .4

 .שלוש מסיבות בריכה )אחת בכל יום( ושתי הפקות הערב כניסה ל תהצמיד כוללהטבת  .4.1

חברת  .  פנויהכניסה למסיבות יהיה עפ"י מקום  כי  מאשר שהוא מבין    ,מש את ההטבה ילקוח אשר מ .4.2

וללקוח לא תהיה כל   ,המסיבות או כניסה למסיבה ספציפית מראש למסלולההפקה לא מתחייבת 

מסלול המסיבות שיקבע ע"י חברת ההפקה בהתאם  תלונה או דרישה כלפי חברת ההפקה בעניין  

 . לשיקול דעתה הבלעדי

 :ביטול הצמיד .5

 . ₪ 15 דמי הביטול הם –יום  14ממועד תשלום הפיקדון ולמשך החל  .5.1

 . ₪ 100דמי הביטול הם  –האירוע טרם  םימי  30ועד  תשלום הפיקדון ימים ממועד   14- חל מה .5.2

לבטל את ההזמנה  – האירוע  טרם    םימי  30-החל מ .5.3 ניתן  זכאי להשבת    לא  יהיה  לא  והמשתתף 

 צמיד ההטבה. הפיקדון, אלא אם יגיע בפועל לנופש ויאסוף את 


