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 . 2010-א. ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע“א 

 ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני למארגני/ות 

  –ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול יעשה עד לא יאוחר מ  14, בתוך (burnerot@gmail.com)  האירוע

  ימי  7

 .עסקים לפני מועד האירוע

 ימים ממועד קבלת ההודעה  14ב. לאחר ביטול העסקה, ת/יהיה הלקוח/ה זכאי/ת  להחזר כספי, בתוך 

לרוכש/ת    .ממחיר העסקה   4%ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי עמלת חברת הכרטוס בסך של  על הביטול,

 .המארגנים/ות לגבי הניכוי האמור ו/או לכל מי מטעמו/ה לא תהיה כל טענה כלפי 

ג. במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל האירוע ע"י מארגני/ות האירוע, ת/יהא זכאי/ת המשלם/ת להחזר התשלום  

  . 4%של   י עמלת חברת הכרטוסבניכו

ד. במידה והאירוע בוטל לפני תחילתו מסיבות של כוח עליון או הוראה/דרישה של כל רשות בעלת סמכות חוקית  

או מכל סיבה שהיא שאינה תלויה במארגניו/ותיו, המשתתף/ת ת/יהא זכאי/ת להחזר בניכוי עמלת חברת הסליקה  

 ."י המארגניםובניכוי הוצאות ששולמו לטובת האירוע ע 

ה. במידה והאירוע הופסק אחרי תחילתו מסיבות של כוח עליון או הוראה/דרישה של כל רשות בעלת סמכות  

 .חוקית או מכל סיבה שהיא שאינה תלויה במארגניו/ותיו, המשתתף/ת לא ת/יהא זכאי/ת להחזר

  כל/י לממש את השתתפותךו. ככל ונדחה האירוע למועד אחר תהא ההשתתפות תקפה למועד חלופי. אם לא תו

, יהיה באפשרותך לפנות למארגנים/ות בכתב  ולא תצליח להעביר את השתתפותך לחבר/ה אחר/ת במועד החלופי 

  ימים לפני המועד החלופי ולקבל 7עד  burnerot@gmail.com למייל 

 .את כספך בחזרה בניכוי עמלת חברת הסליקה

 

1. Cancellation of a transaction will be possible in accordance with the Consumer Protection 

(Cancellation of a Transaction) Regulations, 2010. 

Cancellation of a transaction can be made by means of a written notice sent by e-mail 

(burnerot@gmail.com) to the organizers of the event, within 14 days from the date of the transaction, 

and provided that the cancellation is made no later than 7 business days before the date of the event. 

2. After the cancellation of the transaction, the customer will be entitled to a refund, within 14 days 

from the date of receipt of the notice. 

On the cancellation, and in accordance with the price actually paid, less the credit company fee of 4% of 

the transaction. The purchaser and / or anyone on his / her behalf will not have any claim against the 

organizers regarding the said deduction. 
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3. If for such and other reasons the event is canceled by the event organizers, the participant will be 

entitled to a refund of the payment less the credit company fee. 

D. If the event is canceled before the commencement for reasons of force majeure or 

instruction/demand of any authority with legal authority or for any reason independent of its 

organizers, the participant will be entitled to a refund less the credit company fee and deduction of 

expenses paid in favor of the event.  

E. If the event is terminated after its commencement for reasons of force majeure or 

instruction/demand of any authority with legal authority or for any reason independent of its 

organizers, the participant will not be entitled to a refund. 

F. If the event is postponed to another date, the participation will be valid for the alternative date. If you 

are unable to attend the alternative date, and wasn't able to transfer your participation, you will be able 

to contact the organizers (burnerot@gmail.com) in writing up to 7 days before the alternative date and 

receive your money back minus the credit company fee. 


