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 'בדרך לעצמי'תקנון 

נמכר כמוצר שלם המכיל מבית 'מסע בעקבות אחד' האירוע 'בדרך לעצמי'  .1

וההרצאות המשותפות  את מכלול הפעילויותסדנאות לבחירה,  3בתוכו 

 במרחב כפי שצוינו באתר.שיערכו במהלך האירוע, לרבות ארוחות ולינה 

התשלום עבור האירוע 'בדרך לעצמי' מבוצע באמצעות  :אבטחה והצפנה .2

 .PCI DSSבתקן  ,אישורית זהב -קארדקום בע"מ מערכת הסליקה 

אירוע 'בדרך לעצמי' באמצעות ההזמנה תתפות ברכישת הזכאות להש .3

 באתר מותנית בהסכמה ובקבלה של המשתמשת לאמור בתקנון זה. 

הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אמצעי הרכישה: הליך  .4

אשראי, על ידי שימוש בכרטיס אשראי תקף של אחת החברות המפורטות 

מאסטרקארד, ישראכרט ואמריקן להלן: ויזה, ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, 

 אקספרס.

תשלומים על פי הפירוט המופיע  4אפשרות לחלוקה עד התשלום יבוצע עם  .5

 ר. באת

כנס המשתמשת לרשימת תפוצת מיילים יבתום הליך ההרשמה והתשלום ת .6

ממוקדת של משתתפות האירוע 'בדרך לעצמי' לטובת העברת עדכונים 

 ומידע לקראת האירוע. 

'מסע בעקבות אחד' לא תעביר לגורמים נוספים מידע העלול לזהות את  .7

 המשתמשת באפן אישי, אלא אם יוסכם כך מראש.

: הרכישה תבוצע באתר באמצעות כרטיס האשראי. לאחר ביצוע ההזמנה .8

הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הרוכשת 

 הודעה על אישור קליטת ההזמנה. 
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תנאי התשלום: המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים  .9

 מע"מ.

יה בדואר אלקטרוני יביטול דמי השתתפות: ביטול יעשה באמצעות פנ .10

 .liron@masab1.co.ilל'מסע בעקבות אחד' בכתובת 

ימי עבודה לפני מועד האירוע לא יחויב בעלות בגין דמי  21ביטול עד  .א

 ביטול.

ימי עבודה לפני מועד  14-ימי עבודה ועד ל 21ביטול בתקופה שבין  .ב

 100-מערך ההזמנה הכולל או ב 5%טול בסך האירוע, יחויב בדמי בי

 )הנמוך מבניהם(, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.  ₪

ימי עבודה לפני מועד  7-ימי עבודה ועד ל 14ביטול בתקופה שבין  .ג

 מערך ההזמנה. 50%האירוע, יחויב בדמי ביטול בסך 

ג' ו/או אי -ביטול הזמנה שלא ייעשה במועד הנקוב בסעיפים א' .ד

מערך ההזמנה  100%יחויב בדמי ביטול בגובה לאירוע  הופעה

 הכולל.

ייעשה באמצעות כרטיס האשראי שמספרו ניתן בעת בגין ביטול חיוב  .ה

 ביצוע ההזמנה.

במקרה של ביטול בשל כוח עליון ו/או פעולת איבה המונעים לדעת  .ו

העסק את קיום האירוע, הודעה על ביטול תימסר למשתמשת והכסף 

 על חשבון הרכישה.  ששולם, ככל ששולם, יושב

משתתפות בלבד  240-מספר המקומות באירוע 'בדרך לעצמי' מוגבל ל .11

 וההזמנה היא על בסיס מקום פנוי בלבד.

 .054.5325454ניתן ליצור קשר עם 'מסע בעקבות אחד' בטלפון  .12

 ט.ל.ח.
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