
 

 

 תקנון השתתפות באירוע ברן אינמושן Burn InMotion 2020 ("האירוע")
 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

מפיק ו/או האירוע“) (“מארגנת 580567600 ע.ר. מידברן, עמותת בין ועניין דבר לכל הסכם מהווה זה                 תקנון
הכרטיסים מרוכשי ואחת אחד כל ובין “המארגנים“), ולחוד: ביחד להלן יכונו המפיק ו/או (העמותה                מטעמה

 לאירוע ("משתתף").
מוחלטת הסכמה מהווה באירוע השתתפותך תקנון. האמור את לב ובתשומת בעיון לקרוא מתבקש               הנך

 וללא סייג לכל האמור בתקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו, הינך נדרש לא להשתתף באירוע.
את גם כוללת ברבים, ובין ביחיד בין שני, בגוף ובין ראשון בגוף אם בין למשתתף, בתקנון התייחסות                   כל

 ילדיו הקטינים ו/או כל מי שנלווה אליו לאירוע, ואשר המשתתף אחראי עליו ו/או להתנהגותו.

אישורך מידברן" עמותת באירועי ההשתתפות "תנאי על בנוסף בא זה בתקנון האמור כל לבך,                לתשומת
 על מסמך זה מהווה אישור להסכמה גם על המפורט בו.

 מהו אירוע מידברן?1.
אמנות, לקהילה, המוקדשת העיר, מידברן את ליצור המדברי בנגב אנשים אלפי מתכנסים בשנה,               פעם
כולם ויצירתיות, השתתפות של הזה ההיתוך לכור הזמנית"). ״העיר (להלן עצמית והסתמכות עצמי,               ביטוי
ובעולם, בישראל ברנינגמן וקהילת מידברן קהילת לחברי וייחודי ייעודי פרויקט הינו מידברן              מוזמנים.
הפרויקט ארה”ב. בנבאדה, (Burning Man) הבוער״ ״האיש אירוע על המבוססת במתכונת             המתקיים
כל פינוי העיר, פירוק ובסיומם ימים, מספר למשך במדבר ארעית עיר של וקיומה הקמה על                 מבוסס

 חומר שלא שייך למקום והחזרת שטח העיר והסביבה למצבם הטבעי.
שמנחים הברנינגמן עקרונות עשרת ועל הקהילה חברי של ועשייה תוכן על מבוססת הזמנית               העיר
חבריך ושל שלך והשתתפות פעילות בנייה, יצירה, פרי הנו בה ומתרחש הנוצר כל אותה.                ומובילים

 המשתתפים באירוע. יודגש כי המארגנים לא אחראים לתכנים, גם אם אישרו את קיומם.
 

 ברן אינמושן2.
אירוע מושתת עליו ועקרונות ערכים אותם על הנשען מידברן עמותת של אירוע הינו Burn InMotion                
יכולה זו במיוחד, גמישה תנועה או אקרובטיקה, להיות חייבת לא זו בתנועה. מאופיין האירוע                הדגל.
זזים, כשאנו שורפים אנחנו נשימה. על המשכיות, על ששומרת כזו מסועפת, ולא פשוטה תנועה                להיות

 נושמים, יוצרים, מנקים, משתנים, חיים.  כי אם נמצאים בתנועה קורים דברים.

עיר, תכנון הכוללים: קהילתיים ושירותים חיוניות, תשתיות מערכת הזמנית בעיר יש אחרת, עיר בכל                כמו
מספיק ולהפעיל ליצור בכדי וזאת וכדומה, תברואה וביטחון, לבטיחות מחלקות ורפואה, חירום              שירותי

 שירותים ותשתיות התומכים במבנה האורגניזם האזרחי הנוצר ברובו על-ידי מתנדבים. השאר תלוי בך.
 תושבי העיר הזמנית יוצרים, פועלים, משתתפים ומתקיימים ברוח עשרת העקרונות.

תקופת כל לאורך פיהם על ולהתנהל לאירוע, בואך טרם אלו עקרונות עשרת את לקרוא נדרש                 הנך
 שהייתך בעיר הזמנית, וכלפי כל יתר המשתתפים

 

לתקופת גם היא ההקשר פי על הכוונה הזמנית״, ״העיר או ה״אירוע״ זה בתקנון יוזכר בו מקום                  בכל
  הקמת העיר ופירוקה.
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 רכישת כרטיס וביטול עסקה3.
מבוצע3.1. עצמו התשלום כי יובהר בלבד. אשראי כרטיס באמצעות יבוצע הכרטיסים על              התשלום

"חברת (להלן: חיצונית חברה על-ידי תופעל אשר חיצונית סליקה מערכת            באמצעות
תנאי הוראות יחולו הסליקה חברת באמצעות שתתבצע רכישה כל על כי מובהר              הסליקה").
אישור בעלת סליקה חברת עם להתקשר תפעל העמותה הסליקה. חברת אתר של              השימוש
לפי פועלת ואשר 1981 תשמ״א, הפרטיות הגנת חוק לפי כנדרש ואבטחתם מידע מאגרי               לניהול

 תקני אבטחה מחמירים.
עסקה),3.2. (ביטול הצרכן הגנת לתקנות בהתאם הכרטיסים מכירת באתר יתאפשר עסקה             ביטול

7 מ- יאוחר לא עד ייעשה שהביטול ובתנאי העסקה, ביצוע ממועד ימים 14 בתוך                תשע"א-2010
כמועד מוגדר זה סעיף לצורך האירוע מועד כי ומוסכם מובהר האירוע. מועד לפני עסקים                ימי

 התחלת הקמת האירוע בשטח, קרי – 01/10/2020 (להלן: "מועד תחילת האירוע").
למחיר3.3. בהתאם כספי להחזר זכאי הרוכש יהיה לעיל, כאמור הרוכש ידי על העסקה ביטול                לאחר

לא מטעמו מי לכל ו/או לרוכש העסקה. ממחיר 5% של בסך ביטול דמי בניכוי בפועל,                 ששולם
 תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.

עד3.4. וזאת כפוי"), "ביטול (להלן: במארגניו תלויה שאינה סיבה מכל יבוטל והאירוע              ככל
בעלויות השתתפות ודמי ביטול דמי בניכוי כספי להחזר זכאי הרוכש יהיה ,30/09/2020              יום
טענה כל תהיה לא מטעמו מי לכל ו/או ולרוכש להלן, כמפורט לטמיון שירדו האירוע                הפקת

 כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור:
ממחיר3.4.1. 15% ע"ס הביטול דמי גובה יעמוד – 2020 יוני בחודש ירכשו אשר               כרטיסים

 העסקה (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 10% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).
ממחיר3.4.2. 20% ע"ס הביטול דמי גובה יעמוד – 2020 יולי בחודש ירכשו אשר               כרטיסים

 העסקה (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 15% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).
ממחיר3.4.3. 25% ע"ס הביטול דמי גובה יעמוד – 2020 אוגוסט בחודש ירכשו אשר               כרטיסים

 העסקה (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 20% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).
ממחיר3.4.4. 30% ע"ס הביטול דמי גובה יעמוד – 2020 ספטמבר בחודש ירכשו אשר               כרטיסים

 העסקה (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 25% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).
ועד3.5. 01/10/2020 מיום שבין בתקופה לעיל, כהגדרתו כפוי, ביטול יבוטל והאירוע             ככל

השתתפות ודמי ביטול דמי בניכוי כספי להחזר זכאי הרוכש יהיה בחצות, 05/10/2020              יום
לכל ו/או לרוכש העסקה. ממחיר 50% – של הכולל בסך לטמיון, שירדו האירוע הפקת                בעלויות

 מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
יופסק3.6. ו/או ואילך, 06/10/2020 מיום לעיל, כהגדרתו כפוי, ביטול יבטל והאירוע             ככל

טענה כל תהיה לא מטעמו מי לכל ו/או לרוכש החזר. לכל זכאי הרוכש יהא לא תחילתו,                  לאחר
 כלפי העמותה לגבי האמור.

או3.7. כספי עקיף, או ישיר נזק לכל אחראים יהיו לא העמותה ו/או האתר מנהלי ספק, הסר                  למען
דחייתו או אירוע מביטול כתוצאה ו/או באתר הכרטיסים מרכישת כתוצאה לרוכש שיגרם              אחר,

 וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של  הרוכש .
האירוע,3.8. תחילת מועד לפני עסקים ימי 7 מ- יאוחר ולא עד להעברה וניתן אישי הוא                 הכרטיס

 כהגדרתו לעיל, בכפוף לתנאי העברת כרטיסים של העמותה ובאישורה.
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 כניסה לאירוע4.
 כניסת משתתפים לאירוע תתאפשר ממועד פתיחת השערים, כפי שיפורסם.4.1.
(מחלקת4.2. מפ”צ צוות ההפקה, צוות כגון: מורשים למשתתפים תתאפשר לאירוע מוקדמת             כניסה

שונים למתנדבים אמנות, מיצב למקימים נושא, מחנות בהקמת למשתתפים ציבוריים),            פרויקטים
ופרטיהם ההפקה צוות על-ידי מועד מבעוד אושרה המוקדמת שכניסתם מורשים,            וספקים
כרטוס מחלקות הנחיות למילוי כפוף יהיה מוקדמת הגעה אישור ושער. כרטוס למחלקות              הועברו

 ושער.
בין4.3. והתאמה זיהוי תעודת באמצעות המשתתף זיהוי אישי, כניסה כרטיס בהצגת מותנית              הכניסה

  תעודת הזיהוי לפרטי הרוכש המופיעים בכרטיס.
 ללא התאמה בין הללו – לא תתאפשר כניסה.

 
 התמקמות5.

היתר5.1. ובין בברכה שיקדמוך (“גריטרס”) הפנים מקבלי צוות את תפגוש לעיר כניסתך              לאחר
מיקומים הנושא, מחנות העיר, של רחובותיה מסומנים העיר במפת העיר. מפת את לך               יעניקו
את לאתר תוכל המפה באמצעות נוסף. ורלוונטי חשוב ומידע חופשי ולקמפינג לחנייה              מסומנים
או רכבך את להחנות מוחלט איסור חל לידיעתך, האירוע. במהלך ולהתמצא שלך המחנה               מקום

 להקים קמפינג מחוץ לשטחים המיועדים לכך.
אם5.2. לפיכך, מורשים). רכב כלי (למעט רכב כלי תנועת אסורה הזמנית העיר בשטח               לידיעתך,

אם האירוע. לגמר עד רכבך את להזיז לך יתאפשר לא הזמנית, העיר בתחום רכבים חניית                 תותר
 יהיה ברצונך לצאת מן האירוע לפני סיומו, יהיה עליך לחנות מראש בחניון שיועד לכך.

 
 יציאה ממתחם האירוע6.

האירוע. סיום בטרם ציוד העמסת לצורך העיר לשטח רכב עם להיכנס מוחלט איסור חל                לידיעתך,
פי על ולפעול הכניסה אופן את האירוע מארגני עם לתאם עליך חריג, באופן לכך שתזדקק                 במקרה

 ההנחיות. המארגנים אינם חייבים מתן אישור מסוג זה.
 

 מיצבים ואמנות בעיר הזמנית7.
סוג7.1. כל – art installation) מיצבים ואמנות, מוחלט עצמי לביטוי מוקדשת בונים שאנו הזמנית                העיר

באירוע. ייחודיות ותלבושות נושא מחנות הופעות, מיצגים, באירוע), המוצב אמנות או פסל              של
האמנות מגבלות. וללא גבולות ללא יצירה ולאפשר ליצירתיות דרור לתת המושלם המקום              זהו

 הנוצרת באירוע אינה מסחרית, אינה מוזמנת ואינה נושאת מיתוג כלשהו.
מראש7.2. אישור ולקבל להירשם עליך יהיה באירוע, אמנות מיצב להקים מעוניין אתה              אם

info@midburn.org -מהמארגנים – אנא פנה ל 
  באירוע הBurn In Motion לא יתאפשרו שריפות.7.3.

 לידיעתך, חל איסור מוחלט לשרוף מיצבים האירוע זה.
 

.8Theme Camps - מחנות נושא 
נועדו אשר רגילים ממחנות בשונה האירוע. את יוצר אשר מהמארג אינטגראלי חלק הם נושא                מחנות
משתתפים המזמין מרחב גם מספק נושא מחנה וכו’), מזון (מגורים, לחבריהם קיומיים שירותים               לספק
מרחב רגיעה, מרחב סדנאות, ריקודים, מוזיקה, כגון: מסוימות. תוכן מפעילויות וליהנות לבוא              אחרים
כל בחשבון ולקחת מראש לתכנן עליך יהיה נושא, מחנה להקים מתעתד ואתה במידה וכדומה.                יצירה
פירוק הקמה, לצורך הדרוש כל את עמך ולהביא לדאוג באחריותך אליו, בקשר אפשרי בטיחותי                היבט

 ואחזקת המחנה באופן בטיחותי ואחראי, תוך מניעת כל סיכון למשתתפים ולאורחים בו.
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 תנאי המחיה באירוע9.
בחודשי9.1. אף לשרור עלולים בו השמים, כיפת תחת במדבר, תוקם הזמנית העיר לבך,               לתשומת

אף ולעתים ללילה, יום בין דרמטיים טמפרטורה הפרשי הכוללים קיצון אוויר מזג תנאי               הקיץ
 סופות חול ואבק.

לך9.2. שיאפשר נוסף רב מידע למצוא תוכל מידברן של הפייסבוק ובעמודי האינטרנט              ברשת
 להיערך ולהתארגן. הינך נדרש לקרוא את המדריך בעיון ולהתכונן בעזרתו לאירוע.

 
 בטיחות10.

כן10.1. ועל במדבר הזמני ביתך את מקים הנך להזכירך, עצמך! על שמור כל קודם – אישית                  בטיחות
חם בביגוד הצטייד לשמש, מחשיפה היזהר אלו. בתנאים מספקת מים שתיית על להקפיד               עליך
של ופירוקו הקמתו במהלך עבודתך בטיחות על שמור גופך, ולדרישות לצרכיך הקשב              בלילה,
יתדות, לחפצים, לב שים מספקת; בתאורה סביבתך ואת עצמך את האר בלילה שלך;               המחנה

 מיתרים ולכל דבר אחר העלול לסכן את שלומך.
מלווה10.2. להיות עשויה הזמנית בעיר מאהל או מחנה הקמת – שלך המחנה/מאהל              בטיחות

שהובאו אחרים ומתקנים הצללה רשתות בזנטים, מוטות, יתדות, כגון: רבים, בטיחותיים             בסיכונים
בו. מהשהייה הנובעים אחר סיכון גורמי או ואש גז, חשמל, עבודה, בכלי שימוש ידך, על יוקמו                  או
דבר כל להעיף העלולות חזקות ורוחות קיצוניים תנאים להיווצר עשויים הזמנית בעיר              בנוסף,
הדרושים האמצעים בכל לנקוט עליך בטיחות. ומפגע סיכון ולהוות כיאות ומאובטח מחובר              שאינו

 למניעת סכנות אלה.
הזמנית10.3. בעיר מיצב או נושא מחנה תפעול ו/או הקמת – הנושא ומחנות מתקנים מיצבים,                בטיחות

התמוטטות, נפילה, רק: לא אך כגון נוספים, בטיחותיים בסיכונים מלווה להיות             עשויה
בהקמת משתתף או מתכנן אתה אם לפיכך, מהם. הנובע אחר סיכון וכל צפיפות,               התחשמלות,
המיצב, של ופירוק אחזקה תפעול, להקמה, לדאוג באחריותך נושא, מחנה או מתקן              מיצב,
אחרים ולמשתתפים לך סיכון כל מניעת תוך ואחראי, בטיחותי באופן הנושא מחנה או               המתקן

 במשך כל האירוע.
לפעול עליך חובה הזמנית, בעיר נושא מחנה או מתקן מיצב, להקמת אישור וקיבלת               במידה
בבטיחותו הקשור לכל המלאה והאחריות מטעמם הבטיחות ויועץ המארגנים להנחיות            בהתאם

 (כולל הקמתו ופירוקו) מוטלת עליך.
המארגנים.10.4. אישור ללא הזמנית העיר בשטח מדורות להדליק מוחלט איסור חל – אש               בטיחות

ובאופן וכד׳) מנגל חבית, (חצי לכך מתאימים במתקנים ורק אך תיעשה באישור אש               הדלקת
 מבוקר תחת השגחה צמודה.

בטיחות10.5. הוראות פי על לפעול עליך כאמור עבודות ביצוע בעת – הקמה/פירוק בעבודות               בטיחות
 ככל שיופצו ויפורסמו בקשר לכך.

 
 השתתפות11.

הזמנית, העיר את שבונים אלו הם והמשתתפים האירוע מחוויית נפרד בלתי חלק היא               השתתפות
עליך ותפעולה העיר בבניית להשתתף מנת על אותה. לפרק דואגים גם ולבסוף אותה               מתפעלים

 להירשם כאן,  ובהתאם לצורך, יפנו אליך מהמחלקות השונות.
במהלך להשתתף ברצונך יהיה אם שונים; לתפקידים להשתתף נוספת דרישה תיתכן האירוע              במהלך

 האירוע, תוכל לפנות למרכזיית העיר הזמנית, ולהירשם שם.
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 טיפול רפואי12.
לגבי מתאים ביטוחי בכיסוי מבוטח תהיה הזמנית בעיר שהותך זמן בכל כי לך ממליצים אנו                 ככלל,
לבאי רפואי סיוע להעניק מטרתה אשר מתנדבים מרפאת תופעל הזמנית בעיר באירוע.              השתתפותך
רפואי, לטיפול ותזדקק במקרה הרישוי. הוראות על-פי הנדרש הרפואה למערך בנוסף וזאת              האירוע
באופן לפנות או המרפאה של הרפואי הצוות ידי על רפואי טיפול לקבלת לפנות הבחירה בידיך                 קיימת
פוטר הנך המרפאה, בשירותי להיעזר תבחר אם האירוע. למתחם מחוץ אחר, רפואי לטיפול               עצמאי
 ומשחרר מאחריות את מתנדבי המרפאה  והמארגנים מכל השלכותיו של טיפול רפואי זה, יהיו אשר יהיו.

 
 הרחקה מאירועי העמותה13.

עתידיים, מאירועים ואף מהאירוע מיידי באופן להרחיק הזכות את לה שומרת מידברן כי ומוסכם                מובהר
מי ו/או מינית הטרדה ו/או אלימות-מינית ו/או באלימות נקט כי נחשד או שדווח אדם כל                 לצמיתות,
שלו, תעודת-הזיהוי את שתואם כרטיס בידו שאין מי ו/או במרמה או היתר ללא לאירוע נכנס כי                  שנתגלה

 או אין ברשותו צמיד המאמת רכישת כרטיס על שמו כהלכה.
על-ידו שייטען נזק כל או הכרטיס, תשלום בגין המורחק את ישפו לא מטעמה מי ו/או מידברן                  עמותת

 בגין הרחקתו מהאירוע.
 

שבמחוז14. המוסמך המשפט בבית תהא זה ולתקנון לאירוע הנוגע עניין לכל המקומית השיפוט               סמכות
 תל-אביב – יפו.

 

 לתקנון אירועים הכללי של עמותת מידברן לחצו כאן
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Terms & Conditions for Participation – Burn in Motion 2020 Event ("The Event") 

These terms & conditions constitute an agreement for all intents and purposes between The Midburn 
Association (RA 580567600) and/or producers involved with the Association (hereinafter the “Event 
Organisers“), and the person who has purchased a ticket for the event (hereinafter the “Participant“). 
 
You are hereby requested to read the following terms and conditions carefully and thoroughly: 
 
In the event that you disagree with any of these Terms and Conditions, we request that you 
not participate in the Midburn Event.  

Your participation in the Midburn Event constitutes complete consent and agreement with these Terms 
and Conditions without reservation. 

Any mention in these Terms and conditions of “participant(s)“, whether as a first or third party, 
whether in singular or plural, includes their children/minors under their care, and/or anyone who 
accompanies the participant and for whom the Participant is responsible. 

Please note that all information detailed in this document is in addition to all detailed in the "Terms and 
conditions for participation in Midburn Association’s Events" (“THE TERMS”). Your consent with the 
Terms & Conditions of Burn in Motion 2020 is also a consent with the Terms & Conditions for 
participation in Midburn Association Events. 

1. What is the Midburn Event? 
Once a year, thousands of people gather in the Negev desert to create ‘Midburn City’; a temporary 
city dedicated to community, art, self-expression and self-reliance. All are welcome at this melting 
pot of participation and creativity. 
 
The Midburn Event is a unique and focused project dedicated to members of the Midburn 
community as well as to the global Burning Man community in Israel and worldwide. It is based 
upon the format of the “Burning Man” event in Nevada, USA.  
 
The Midburn Event involves the creation and existence of a temporary city in the desert of Israel for 
several days (herein the “Temporary City“). At the end of the event, ‘Midburn city’ is dismantled 
including the removal of all items which do not naturally belong to the area, as well as returning the 
land and environment to its natural state. 
 
The Temporary City is based on content created by the community members and on the Ten 
principles of Burning man which guide and theme the event.  
 
Everything created for and/or in the Temporary City is based on the creation, building, activity, and 
participation of oneself and of fellow Participants. It is important to emphasize that the Event 
Organisers are not responsible for the content, even if the content was approved by them 
prior to the Midburn Event. 
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2. Burn in Motion is a Midburn Association Event, inspired by and based upon the same principles 
and values as the flagship event. The event is characterized by the notion of Motion. This is not 
necessarily acrobatic movement or a particularly flexible movement. It can be any form of 
continuous movement which keeps momentum and breath going. We Burn when we move, breathe, 
create, cleanse, change, live. When we are ‘in motion’, things happen. 
As in any city, there are essential foundations in it and community services including: City planning, 
medical and Emergency services, Security and safety departments, sanitation and the likes. All these 
support the infrastructure of the civil organism created mostly by volunteers. The rest is ‘up to you’.  
 
Residents of the city create, behave, participate and conduct themselves in keeping with the ten 
principles 
You are requested to read these Ten Principles before attending the event and to abide by them as 
long as you are in ‘MIdburn City’ and toward your fellow participants in the event. 
 
Wherever the ‘Event’ or ‘temporary city’ is mentioned, this also refers to the periods of the setting 
up of the city and of striking the city down. 
 

3. Ticket Purchase and cancelation: 
3.1. Payment will be executed by credit/debit card only. For clarification; payment will be 

processed, handled and operated by an external payment processing system (hereinafter “The 
payment processing system”). For clarification; Each purchase made via The payment 
processing system will be compliant to the website terms and conditions of the payment 
processing system. The Event organisers will endeavour to hire a payment processing system 
with authorisation for operating data bases and for keeping these secure under the 1981 
privacy laws of data protection which operates under strict security measures. 

3.2. Transaction cancelation will be made possible within the ticket sales website, according to the 
customer protection regulations (transaction cancelation) 2010 within 14 days from the date 
of original purchase and not less than 7 working days prior to the event. For clarification; start 
date of the event with regards to this section, will be classed as the day of the beginning of 
building the event on site, ie 01.10.2020 (hereinafter the “start of the event”). 

3.3. Following transaction cancelation by the customer as described above, the customer will be 
entitled to monetary refund according to the price they paid less a 5% cancellation fee. The 
customer and/or anyone associated with the purchase will not have any complaint re the 
cancelation fee. 

3.4. Should the event be canceled by circumstances beyond the event organiser’s control 
(hereinafter “Force majeure”), and this occurs before 30.09.2020, the customer will be 
entitled to a refund less cancelation fees and participation in ‘lost’ event production costs as 
follows. The costumer and/or anyone associated with the purchase will not have any 
complaint towards the event organisers re the cancelation fee: 
3.4.1. Tickets purchased in June 2020 - Cancelation fee will be 15% of the transaction  

(5% processing fee plus 10% participation in production fees already spent). 
3.4.2. Tickets purchased in July 2020 - Cancelation fee will be 20% of the transaction(5% 

processing fee plus 15% participation in production fees already spent). 
3.4.3. Tickets purchased in August 2020 - Cancelation fee will be 25% of the transaction (5% 

processing fee plus 20% participation in production fees already spent). 
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3.4.4. Tickets purchased in September 2020 - Cancelation fee will be 30% of the transaction 
(5% processing fee plus 25% participation in production fees already spent). 

3.5. Should the event be canceled by Force majeure, and this occurs between 01.10.2020 and 
midnight on 05.10.2020, the customer will be entitled to a refund less processing fee plus 
participation in production fees already spent of a total of 50% of the original transaction. 
The customer and/or anyone associated with the purchase will not have any grounds for 
complaint towards the event organisers re the cancelation fee above. 

3.6. Should the event be canceled by Force majeure, and this occurs from Friday the 06.10.2020 
onwards, and/or the event will be stopped after it has officially started, the customer will not 
be entitled to any refund amount. 

3.7. For the sake of doubt removal, the event organisers and/or the managers of the website, will 
not be responsible for any direct or indirect, monetary or otherwise damage occurring as a 
result of cancellation or postponement of the event. Any reliance on the events taking place at 
the planned times is the sole responsibility of the customer. 

3.8. The ticket is designated by name to the customer and is transferable up until 7 working days 
prior to the event start (as defined above), under the conditions of the event organisers and 
depending upon their authorisation. 
 

4. Entrance to the event: 
4.1. Participant entry to the event will be possible from the time of the opening of the gates as will 

be advertised. 
4.2. Early entry to the event will be made possible for authorised participants such as: production 

team, dpw (department of public works) team, theme camp set up participants, set up of art 
installation, various volunteers and service providers, all of whom have been granted early 
access in advance and who’s details will have been transferred to the ticketing and the gate 
departments. 
Authorisation of early access will be subject to guidelines from the ticketing and the gate 
departments. 

4.3. Entry is subject to presentation of a personal designated entry ticket, identification of the 
participant via ID which matches the ID details which appear on their designated ticket. 
Without the above details ‘matching’, entry will not be permitted. 
 

5. Arrival at Midburn city: 
5.1. When entering the Temporary City you will be met by the reception staff (hereinafter the 

“Greeters“). The Greeters will warmly welcome you and give you the Event city map.  
This map marks the city streets, theme camp locations, parking and free camping areas, as 
well as other important and relevant information. The map will help you locate your camp and 
will assist you in orienting yourself within ‘Midburn City’. Please note that it is strictly forbidden 
to park your car or to camp outside the designated areas, which are clearly marked for those 
specific purposes. 

5.2. Please note, Vehicular traffic within the Temporary City is strictly prohibited, with the 
exception of previously authorized vehicles only.  
If you park your vehicle within the Temporary City, you will be therefore prohibited from 
moving your vehicle until the end of the Midburn Event.  
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6. Leaving the Midburn Event 
Please note that entry into the city by vehicle for the purpose of loading up equipment is strictly 
forbidden prior to the end of the Midburn Event. In the unusual event that this is needed, you must 
coordinate with the Event Organisers regarding unusual entry and follow their instructions. The 
Event Organisers are not obliged to give this approval. 
 

7. Installations and Art in the Temporary City 
7.1. The Temporary City we are building is dedicated to complete self-expression and art, art 

installations (which include any type of statue or artwork displayed at the Midburn Event), 
performance, theme camps, and unique outfits are part of the Midburn Event.  
This is the perfect place to let your creativity soar and allow creation without boundaries or 
limitations. The art created for the Midburn Event is not commercial and is not commissioned 
or branded in any way. 

7.2. If you wish to create an art installation for the Midburn Event, you must sign up and receive 
permission from the Event Organisers in advance. 

7.3. This current ‘Burn in Motion’ event will not allow actual physical burning with fire.  
 
Please note: it is completely prohibited to burn art installations during this event. 
 

8. Theme Camps 
Theme Camps are an integral part of the fabric which creates the event.  
Unlike regular camps which are dedicated to providing their members’ basic services (such as living 
quarters, food, etc.), Theme Camps also provide a space inviting additional event participants to 
come and enjoy dedicated content for example: music, dancing, workshops, relaxation area, 
creative space, etc. 
If you intend to set up a Theme Camp, you must plan in advance and consider every safety aspect 
concerning your particular 'theme'.  
You are required to bring with you everything needed for the purposes of building, maintaining, and 
de-constructing your theme camp in a safe and responsible manner, while preventing any risk to 
camp members and camp guests alike. 
 

9. Living Conditions: 
9.1. Note that the Temporary City will be erected in the desert, in the open air, where even during 

the late summer months there may be extreme weather conditions including, but not limited 
to, dramatic temperature differences between the day and night, as well as occasional sand 
and dust storms. 

9.2. More information can be found on the web which will help you prepare for the Midburn Event 
 

10. Safety 
10.1. Personal safety – First and foremost, Take care of yourself Please!  

Remember that you are setting up a temporary home in the desert, so make sure you are 
drinking enough water to avoid dehydration in these harsh conditions. Beware of long 
exposure to the sun, wear warm clothing at night, listen to your body, and pay attention to 
your safety while assembling and dismantling your camp or any structure at the Midburn 
Event. Be sure to have enough lighting with you and on you at night for you and your 
surroundings, watch out for objects, including tents, stakes, and anything else that may harm 
you. 
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10.2. Safety in your Camping Area – Setting up a tent or a camp in the Temporary City may be 
accompanied by many safety risks, such as: stakes, poles, posts, shade structures, other 
installations that are built or brought by you, the use of tools, electricity, gas, fire, or other 
risk factors arising from creating and living in a camp.  Extreme weather conditions and strong 
winds may occur that can blow away anything that is not fastened or tied down properly, thus 
creating a safety hazard.  
You must take all measures required to avoid & prevent such risks. 

10.3. Safety of Art Installations, Facilities, and Theme Camps – In addition to the 
aforementioned risks, the establishment of a Theme Camp or art installation in the Temporary 
City may be accompanied by additional safety risks, including, but not limited to – a fall, 
collapse, electrocution, overcrowding, and any other risks arising from these. Therefore, if you 
participate in the construction of an art installation or Theme Camp, it is your responsibility to 
take care of the construction, operation, maintenance, and dismantling of the installation, 
facility, or theme camp safely and responsibly, while preventing any risk to yourself and other 
participants throughout the duration of the Midburn Event. The use of or participation in any 
art installation, facility, or Theme Camp is the Participant’s responsibility and taken at their 
own risk. 

10.4. Fire Safety – It is strictly forbidden to light fires in the Temporary City without the express 
permission of the Event Organisers. Lighting a fire with permission will be done only utilizing 
appropriate equipment (half a barrel, BBQ, etc.) and in a controlled manner, under close 
supervision. 

10.5. Work Safety – During the setting-up, construction, dismantling of anything in the Temporary 
City you are required to follow the General Safety Instructions and any other safety 
instructions that will be announced in the future. 
 

11. Participation 
Participation is an inseparable part of the Midburn Event experience, and the participants are the 
ones who build the city, operate it, and eventually disassemble it. If you would like to participate in 
the building  and running of ‘Midburn city’, please register here and you will be contacted as needed 
by the various departments. 
During the Midburn Event itself, there may be an additional requirement for participation in various 
positions. If you want to participate during the Midburn Event, you may contact the Playa Info 
Center during the Midburn Event and register there. 
 

12. Medical Services 
We strongly recommend you have suitable medical insurance for your entire stay at the Midburn 
Event.  
The Temporary City will operate a volunteer medical clinic that aims to provide medical care for 
anyone attending the Midburn Event, along with additional medical services required by the 
authorities’ licensing conditions. Be aware that in case medical attention is necessary, you will have 
a choice between receiving medical care from the clinic staff or you may seek other medical care 
independently. In case you choose to use the clinic’s services, you hereby release the clinic’s staff 
and the Organisers from liability for any consequences that may arise from such treatment, 
whatever these may be. 
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13. Distancing from Midburn association events 
It is herein made clear that Midburn association reserves the right to distance from the event, from 
future events, permanently and with immediate effect; any person who has been reported or 
suspected to have behaved violently and/or in a sexually abusive manner and/or been revealed to 
have entered the event fraudulently or without consent and/or does not hold an entry ticket which 
matches their Israeli identity/passport number, and/or a person who does not hold a wristband 
which proves that they have legally bought an event ticket. 
 
Midburn association and/or anyone acting on their behalf will not compensate the distanced person 
for the ticket value or for any damages which they may claim distancing from the event has caused 
them. 
 

14. General 
Jurisdiction in respect to any matter pertaining to the Midburn Event and/or these Terms and 
Conditions, will be vested in the Tel Aviv District Courts. 

 Terms and conditions for participation in Midburn Association’s Events (“THE TERMS”) 
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