עודכן19.01.2020 :

תנאי רישום לכנסי קבוצת שטיר
אופן הרישום ותשלום:
רישום ותשלום עבור הכנסים יבוצע באופן הבא:
 .1תשלום בכרטיס אשראי לבודדים או קבוצות דרך אתר הרישום של הכנס אשר יחויב במעמד תהליך הרישום.
 .2תשלום באמצעות העברה בנקאית לחברות ולקבוצות של  5אנשים ומעלה בלבד.
א .על מנת לבצע תשלום על ידי העברה בנקאית ,יש להעביר טופס התחייבות מלא וחתום בצירוף טבלת אקסל
עם רשימת הנרשמים .יש לשלוח את טופס ההתחייבות בדוא"ל ל.conventions@stier-group.com :
ב .ההרשמה באמצעות "טופס התחייבות חברה" מותנית בשליחת טופס התחייבות חתום על ידי החברה.
ג .תשלום באמצעות העברה בנקאית יש לבצע עד  5ימי עסקים ממועד הרישום ושליחת טופס התחייבות או עד
 14יום ממועד הכנס .המוקדם מביניהם.
ד .תשלום באמצעות העברה בנקאית
 .iיש להעביר העתק של העברה בנקאית במייל ל conventions@stier-group.com :תוך  5ימי
עסקים ממועד הרישום ולא יאוחר מ 14-ימי עסקים לפני מועד הכנס ,המוקדם מביניהם.
 .iiפרטי חשבון הבנק של קבוצת י.י .שטיר בע"מ:


בנק הפועלים ,סניף  772לינקולן ,מס' חשבון בנק422240 :

 .iiiחיובי הבנק הינם באחריות הנרשם וישולמו במקור בנוסף לעלות הרישום.
 .ivבהעברה בנקאית חשוב לציין :שם הכנס ,שם החברה ,שם הנרשם או כמות הנרשמים לפי רשימת
הנרשמים שצורפה לטופס ההתחייבות.
 .3ביטולים יזוכו בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת בהמשך.
מדיניות ביטולים:
 .1ביטול הזמנת כרטיס לכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע וקבלת החזר כספי בגין עלות הכרטיס (להלן" :הכרטיס")
ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרדי קבוצת שטיר (המארגנים) בתוך  14ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי
שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ 14-ימי עסקים לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע.
ביטול במועד האמור יחויב בדמי ביטול בסך של  5%ממחיר הכרטיס או  ₪ 100הנמוך מבניהם בתוספת עמלת
סליקה.
 .2דמי ביטול בגין ביטולים שיבוצעו שלא במועד המופרט לעיל ,יהיו כדלקמן:
 .2.1ביטול במועד של עד  30יום (ימי עבודה ומנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול בסך
של  25%ממחיר הכרטיס בתוספת עמלת סליקה;

 .2.2ביטול במועד של עד  14יום (ימי עבודה וימי מנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול
בסך של  50%ממחיר הכרטיס או ( ₪ 100לפי הגבוה) בתוספת עמלת סליקה;
 .2.3ביטול במועד של פחות מ 14 -יום (ימי עבודה ומנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע לא יאפשר קבלת
החזר כספי.
 .3מועד קבלת הודעת הביטול אצל המארגנים הינו המועד הקובע.
 .4הודעת ביטול תועבר על ידי הרוכש בדוא"ל ל conventions@stier-group.com -או בפקס ל 03-5615463 -או
בדואר רשום לרחוב טברסקי  ,12ת"א ,מיקוד  .672103הודעה כאמור יש לשלוח בצרוף אישור הרישום לכנס ,שם
מלא של הנרשם ,שם הכנס ,מועד הכנס ,מועד הרישום ואופן התשלום.
 .5הטיפול והחזרים כספיים למבטלים יבוצעו בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.
תקנון הטבות בכנס מנהלים בענף הכושר בישראל  18.02.2020לנרשמים לכנס
 .1פרסום ההטבות הינו בהתאם למידע אשר התקבל ממעניק ההטבה.
 .2קבוצת שטיר אינה אחראים למסירת ההטבה בפועל מאת נותן ההטבה לנרשם ו/או לטיב ו/או איכות ההטבה.
 .3אי קבלת ההטבה על ידי הנרשם מכל סיבה שהיא אינה מזכה אותו בקבלת דמי הרישום לכנס בחזרה ו/או בדרישה
ו/או בתביעה ו/או טענה מקבוצת שטיר.
 .4קבוצת שטיר אינה אחראית לתוכן ההטבה ו/או המידע אשר יימסר על ידי נותן ההטבה לנרשם.
מדיניות פרטיות (שימוש במידע הנמסר על ידי הנרשם)*:
 .1המארגנים רשאים להשתמש במידע הניתן על ידי הנרשמים לתערוכה ,לאירועים ולכנסים לשליחת פרסומים,
הזמנות ומידע אודות כנסים ותערוכות המאורגנים על ידם.
 .2המארגנים רשאים להעביר את המידע אודות הנרשמים לכנסים ,לנותני החסות של הכנס ו/או האיגודים ו/או
העמותות המארגנים את הכנס לצורך שליחת פרסומים ומידע.
 .3לתשומת לבך ,במידה וסימנת בטופס הרישום כי אינך מאשר שישלחו אליך הזמנות ופרסומים לתערוכות ,כנסים
ואירועים של קבוצת שטיר ,לא תוכל להיכלל ברשימת הנמענים של קבוצת שטיר לתערוכה זו ולא תקבל הזמנות
ופרסומים לתערוכותינו הנשלחות במייל וב.SMS-
הערות חשובות:
 .1תכניות הכנסים נתונות לשינויים הן בשעות הכנס ו/או שעות ההרצאות ו/או המרצים.
 .2בסיום ההרשמה ישלח אישור הרשמה .נא להביא את אישור לעמדות הרישום ביום הכנס.
 .3רישום לכנסים מקנה כניסה לתערוכה.

 .4בשל אופיו המקצועי של הכנס לא תתאפשר כניסת תינוקות ,עגלות (ומנשאים) ,ילדים ונוער מתחת לגיל  18בכל
מקרה ,לא בתשלום ולא עם הזמנה ולא בליווי מבוגר.

