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 קבוצת שטיר לכנסי תנאי רישום

 

 ותשלום:אופן הרישום 

 :באופן הבאיבוצע  כנסיםהעבור  תשלוםרישום ו

 יחויב במעמד תהליך הרישום. אתר הרישום של הכנסדרך  בודדים או קבוצות עבור  כרטיס אשראיתשלום ב .1

 .אנשים ומעלה בלבד 5קבוצות של חברות ועבור  העברה בנקאיתאמצעות בתשלום  .2

יש להעביר טופס התחייבות מלא וחתום בצירוף טבלת אקסל עם  ,העברה בנקאיתבאמצעות תשלום על מנת לבצע 

יובהר כי  .group.com-conventions@stierרשימת הנרשמים. יש לשלוח את טופס ההתחייבות בדוא"ל ל: 

 .לא יתקבל החברהשאינו חתום ע"י "טופס התחייבות חברה" 

או עד ושליחת טופס התחייבות ימי עסקים ממועד הרישום  5עד העברה בנקאית יש לבצע תשלום באמצעות  .א

 המוקדם מביניהם. ,מועד הכנסלפני  מי עסקיםי 14

לכנס על ידי טופס התחייבות מחייבת את הנרשמים בין אם שולם התשלום במועד הנדרש ובין אם  ההרשמה .ב

באם לא  מראש הודעה וללא עתבכל את הרישום שמורה הזכות לבטל בלבד  ולמארגניםלמארגנים  לא. 

 התשלום בזמן. נתקבל

 באמצעות העברה בנקאיתתשלום   .ג

i.  :יש להעביר העתק של העברה בנקאית במייל לgroup.com-conventions@stier  ימי  5תוך

 . ימי עסקים לפני מועד הכנס, המוקדם מביניהם 14-ולא יאוחר מ עסקים ממועד הרישום

ii.  :פרטי חשבון הבנק של קבוצת י.י. שטיר בע"מ 

 422240: בנק חשבון' מס, לינקולן 772 סניף, הפועלים בנק

iii. .חיובי הבנק הינם באחריות הנרשם וישולמו במקור בנוסף לעלות הרישום 

iv. או כמות  שם הנרשם, שם החברה, שם הכנס :את הפרטים הבאים בהעברה בנקאית חשוב לציין

 .הנרשמים שצורפה לטופס ההתחייבות הנרשמים לפי רשימת

 .להלןהמפורטת  יזוכו בהתאם למדיניות הביטולים ביטולים .3

 

 :מדיניות ביטולים

"( הכרטיסביטול הזמנת כרטיס לכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע וקבלת החזר כספי בגין עלות הכרטיס )להלן: " .1

ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי  14ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרדי קבוצת שטיר )המארגנים( בתוך 

 ימי עסקים לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע.  14-שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ

פת עמלת הנמוך מבניהם בתוס ₪ 100ממחיר הכרטיס או  5%ביטול במועד האמור יחויב בדמי ביטול בסך של 

 סליקה. 

 דמי ביטול בגין ביטולים שיבוצעו שלא במועד המפורט לעיל, יהיו כדלקמן: .2
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יום )ימי עבודה ומנוחה( לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול בסך  30ביטול במועד של עד  .2.1

 ממחיר הכרטיס בתוספת עמלת סליקה; 25%של 

יום )ימי עבודה וימי מנוחה( לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול  14ביטול במועד של עד  .2.2

 )לפי הגבוה( בתוספת עמלת סליקה;  ₪ 100ממחיר הכרטיס או  50%בסך של 

ר קבלת יום )ימי עבודה ומנוחה( לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע לא יאפש 14 -מ פחותביטול במועד של  .2.3

 החזר כספי.

 .מועד קבלת הודעת הביטול אצל המארגנים הינו המועד הקובע .3

או  5615463-03 -או בפקס ל group.com-conventions@stier -הודעת ביטול תועבר על ידי הרוכש בדוא"ל ל .4

. הודעה כאמור יש לשלוח בצרוף אישור הרישום לכנס, שם 672103, ת"א, מיקוד 12בדואר רשום לרחוב טברסקי 

 מלא של הנרשם, שם הכנס, מועד הכנס, מועד הרישום ואופן התשלום.

 מיום קבלת ההודעה על הביטול. 14הטיפול והחזרים כספיים למבטלים יבוצעו בתוך  .5

 

 : חשובות הערות

  תכניות הכנסים נתונות לשינויים הן בשעות הכנס ו/או שעות ההרצאות ו/או המרצים.    .1

 ביום הכנס. לעמדות הרישום אישורהבסיום ההרשמה ישלח אישור הרשמה. נא להביא את  .2

 רישום לכנסים מקנה כניסה לתערוכה. .3

בכל  18 ילדים ונוער מתחת לגילבשל אופיו המקצועי של הכנס לא תתאפשר כניסת תינוקות, עגלות )ומנשאים(,  .4

 .  (כניסה כרטיס נרכש הילד עבור וכאשר מבוגר בליווי מגיע הילד שבו במקרה)לרבות  מקרה,

הכניסה לתערוכות ולכנסים תותר בהתאם להנחיות התו הירוק, הצגת תעודת מתחסן, תעודת מחלים או בדיקה  .5

בים בהצגת ילא מחוסנים מחוי שלילית לקורונה והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ביום הכנס או התערוכה.

שעות לפני מועד הכניסה או אישור תוצאה שלילית לבדיקה  72במהלך שבוצעה    PCRתוצאת שלילית של בדיקת 

 שעות לפני מועד הכניסה ע"י גוף דוגם הרשום במשרד הבריאות. 24מהירה שבוצעה 

  .על כל הנכנסים חובה להציג תעודה מזהה )תעודת זהות, רישיון נהיגה, פספורט( .6

 הכנסים.חובת עטית מסכה חלה על השוהים במתחם התערוכה ובאולמות  .7

 

  כוח עליון:שינוי מועד או ביטול הכנס ו/או התערוכה עקב 

של מלחמה ו/או מבצע צבאי ו/או לחימה פעילה בין מדינת ישראל למי  מקרה" הינו כל אחד מאלה: עליון כוח" .א

; בהתכנסויות המותרת האנשים לכמות ביחס מגבלה הוטלה כלשהי מסיבה בו מצבמשכנותיה ו/או ארגוני טרור; 

ו/או הכנס  התערוכה את לקיים שלא ישראל במדינת כלשהי מוסמכת רשות"י ע למארגנים הנחיה ניתנה בו מצב

 אינה אשר, ו/או אחרת COVID-19כגון  מקומית או עולמית מגפה או רפואי מצב של קיומו; כלשהם מטעמים

, ניםהמתכונו/או הכנס  התערוכה מבני מבין לאילו נזק נגרם בו מצב; ו/או הכנס התערוכה של קיומה את מאפשרת

 מהמארגנים מונעמצב אחר אשר  כל ;ו/או הכנס התערוכה קיום לצורך בחלקם או בהם השימוש את המונע באופן

  .לשנותו ביכולתם אין ואשר בהם תלויות שאינן בנסיבות םלה שנקבע במועדו/או הכנס  התערוכה קיום את
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/או הכנס ומועד התערוכה  שינויח עליון: מובהר כי מכו כתוצאה המארגנים ידי על הכנס/או ו התערוכה מועד שינוי .ב

לא תהווה הפרה ובכלל זאת שעות ומועדי התערוכה ו/או הכנס, על ידי המארגנים כתוצאה מקיומו של כוח עליון, 

עילה או טענה כלשהי כנגד המארגנים. נדחה מועד  למשתתףביטולו ולא תקים ל עילה תהווה לא, הרישוםשל הסכם 

יעמידו המארגנים למשתתף אפשרות להשתתף בכנס ו/או התערוכה במועד החדש ערוכה ו/או הכנס כאמור, הת

הנקבע. מובהר כי מקרה כאמור לא יהווה עילה למשתתף לבטל את השתתפותו בכנס ו/או התערוכה. היה וביקש 

 תערוכה בזמנם המקורי.לבטל את השתתפותו, זכאים המארגנים לדמי הביטול כפי שנקבעו למועד הכנס ו/או ה

  מכוח עליוןהתערוכה ו/או הכנס על ידי המארגנים כתוצאה  ביטול .ג

והמארגנים יחליטו על ביטול התערוכה ו/או הכנס ו/או יונחו ע"י רשות מוסמכת כלשהי או גוף ממשלתי  היה  (1)

יף זה מתייחס )סעלחלוטין כלשהו שלא לקיים את התערוכה ו/או הכנס ובעקבות הנחיה כאמור יאלצו לבטלם 

 עם קבלת ההחלטה.  המשתתף(, יעדכנו המארגנים את ו/או הכנס לביטול בלבד ולא לדחיית מועד התערוכה

 את התשלומים אשר קיבלו ממנו עד אותו מועד בערכם הנומינאלי למשתתףכאמור, המארגנים ישיבו  במקרה  (2)

 ובניכוי עלות עמלת הסליקה ועמלת הרישום.

כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה  למשתתףעל ידי המארגנים, לא תהיינה  המשתתףלהשבת תשלומי  מעבר  (3)

 מהמארגנים בגין ביטול התערוכה ו/או הכנס. 

 

 

 

 


