תקנון פאנג'ויה
נופש פאנג'ויה עבור IDC
תקנון נופש פאנג'ויה עבור סטודנטים של ( IDCלהלן" :התקנון  "IDCו" -הנופש" ,בהתאמה) מנוסח בלשון זכר
מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לנשים ולגברים כאחד.
למען הסר הספק ,נופש פאנג'ויה עבור  IDCמופק ע"י חברת פאנג'ויה פסטיבלים בע"מ ,ללא קשר למרכז
הבינתחומי הרצליה או לאגודת הסטודנטים של IDC
.1

כללי
 .1.1תקנון זה הינו בגדר תוספת בלבד לתקנון הנופש (להלן" :תקנון הנופש") אשר מפורסם ,בין היתר,
באתר החברה בכתובת.www.funjoya.co.il :
 .1.2אין בתקנון זה או במשתמע ממנו כדי לגרוע מתנאי תקנון הנופש ,להחליף ו/או לעקוף ו/או לאפשר
רישום בניגוד לנהלי הרישום המפורטים בתקנון הנופש .מסירת פרטי התשלום על-ידי הנרשם ו/או מי
מטעמו מהווה את ידיעתו והסכמתו אודות התשלום המלא כאמור והסכמתם לתנאי תקנון הנופש.
 .1.3ככל וישנה סתירה בין תקנון זה לבין תקנון הנפש ,הקבוע בתקנון  IDCזה גובר.
 .1.4ההרשמה לנופש הינה בהתאם ובכפוף לאישור תנאי הרישום לנופש ,כפי שמפורטים בתקנון הנופש
ובתקנון זה ,ומהווה אישור התנאים המפורטים בהם.
 .1.5הנרשם ו/או מי שנרשם עמו (להלן" :המשתתף" או "הסטודנט" או "הנרשם") מצהיר כי קרא תקנון
זה ואת תקנון הנופש טרם הרישום ,הבין את תוכנם והסכים להיות כפוף לתנאים המפורטים בהם.
גם אם לא קרא את התקנון ,הנרשם מצהיר כי המפיקה הסבה את תשומת ליבו לכך שניתן לעיין
בתקנון במשרדי החברה וכן באתר האינטרנט וכי הוא נמנע מרצונו החופשי מלעשות כן ,וכי אין בכך
כדי להסיר מהנרשם את הסכמתו להיות כפוף לתנאי תקנון זה.
 .1.6עוד מצהיר הנרשם ,כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על
כל תנאיו ,וכי הוא מודע לכך כי לולא הסכים להיות כפוף לתנאי תקנון זה ותקנון הנופש כאמור ,לא
הייתה המפיקה מסכימה לרישומו והשתתפותו בנופש מלכתחילה.
 .1.7המפיקה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ו/או תקנון הנופש בכל עת ,מכל סיבה ולפי שיקול דעתה
הבלעדי .כל שינוי שנעשה כאמור יחול על כל סטודנט ו/או כל אדם מטעמו המשתתף בנופש.

.2

עיקרי התקנון
 .2.1הרישום לנופש הינו לסטודנטים של המרכז הבינתחומי הרצליה בלבד.
 .2.2המחירים המפורסמים הם לסטודנטים של הבינתחומי הרצליה בלבד ועבור חבילה של חמישי עד
ראשון | הוספת לילה בין שבת לראשון בתוספת תשלום | ישנה תוספת של  ₪ 300לנרשם אשר אינו
סטודנט בתוקף במרכז הבינתחומי הרצליה.
 .2.3ההרשמה לנופש על בסיס מקום פנוי ,בשיטת "כל הקודם זוכה" .ככלל ,ההרשמה לנופש היא
ל"חבילה" הכוללת לינה במשך שני לילות במלון וכן את צמיד הנופש או "צמיד בלבד" אשר מקנה
כניסה לאירועים מוגדרים מראש וזאת ללא לינה במלון.
 .2.4צמיד הנופש הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או מכירה לאדם אחר.
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 .2.5למזמינים חבילה הכוללת לינה :באחריות הנרשם להתעדכן מול המלון באשר לשעות המדויקות של
קבלת החדרים ,פינוי החדרים ושעות ארוחות הבוקר .קבלת חדרים ביום הראשון של הנופש החל
מהשעה  ;15:00פינוי חדרים ביום האחרון של הנופש ,לכל המאוחר עד השעה  .16:00ככל וקיימת
סתירה בין האמור על-ידי המלון לבין האמור בסעיף זה – המידע שנמסר על-ידי המלון הוא המידע
המלא והמדויק.
 .2.6ההרשמה לנופש פאנג'ויה  IDCכוללת את צמיד הנופש ,אשר מקנה כניסה לאירועים הבאים:
-

 3מסיבות בריכה במלון המרכזי (הרודס בוטיק) בימים חמישי ,שישי ושבת בשעות הפעילות
בהתאם ללו"ז הנופש.

-

 2מסיבות ערב בחוף פאנג'ויה בימים חמישי ושישי.

-

מסיבת אפטר ביום שבת (לאחר מסיבת הבריכה).

 .2.7בקשה לשינוי ו/או ביטול הזמנה ,לר בות מעבר בין מלונות ו/או שינוי סוג החדר ,יעשה באמצעות פנייה
לחברת ההפקה בכתב ,תוך תשלום דמי טיפול ו/או דמי ביטול ,ובכפוף לאישורה.
-

שינוי ו/או החלפה של פרטי נרשם ו/או סוג החדר ו/או מעבר מלון כרוך בתשלום דמי טיפול
בסך של  ₪ 80עבור כל אדם בחדר (כל אדם המתחלף ו/או עובר סוג חדר ו/או מלון) כמפורט
בתקנון הנופש; החל מ 14-ימי עסקים טרם הנופש ,דמי הטיפול בגין כל שינוי (כל אדם) שאושר
על-ידי המפיקה יהיו בסך  ₪ 200בגין כל שינוי ,עבור כל אחד מהמשתתפים ,כאמור.

-

ביטול הזמנה כרוך בדמי ביטול ,כמפורט בתקנון הנופש:
מיום (כולל) ועד יום (כולל)

.3

ביטול העסקה בפועל

עלות דמי ביטול

עד  14ימים מיום ביצוע העסקה
(ובלבד שלא יאוחר מ( 7-שבעה)
ימי עסקים טרם הנופש)

 5%מסכום
העסקה או ₪ 100
הנמוך מביניהם

בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים מיום
אישור קבלת הודעת הביטול

לאחר ( 14ארבעה עשר) ימים
מיום ביצוע העסקה ועד  75ימים
טרם הנופש

 ₪ 200עבור כל
אדם

בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים מיום
אישור קבלת הודעת הביטול

החל מ 75 -ימים טרם הנופש ועד
( 7שבעה) ימי עסקים טרם הנופש

 50%דמי ביטול

בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים מיום
אישור קבלת הודעת הביטול

( 7שבעה) ימי עסקים טרם הנופש

לא ניתן לבטל

לא יינתן החזר כספי

החלפת סטודנט בחדר  -עד 14
(ארבע-עשרה) ימים טרם הנופש

 ₪ 80עבור כל
שינוי

לא רלוונטי

דיוור
עם הרשמתו לנופש ,ייחשב הנרשם כמי שמצהיר ומסכים לכל התנאים ,כדלקמן:
 .3.1עצם הרישום לנופש ומילוי הפרטים בטופס ו/או מסירתם לנציג מהווים את אישורו של הנרשם
לקבלת חומרי שיווק ופרסום מטעם המפיקה ,מכל סוג שהוא ,בכל מדיה שהיא ואשר מתייחסים
למוצר או לשירות המוצע על-ידי המפיקה ,וזאת אלא אם הנרשם ציין אחרת על-גבי טופס הרישום או
הביע סירובו לנציג הרישום.
 .3.2ידוע לנרשם שהוא זכאי ,על פי דרישתו ,בכל עת לאחר משלוח האישור כאמור ,להודיע למפיקה על
סירובו לקבל דבר פרסומת ,דרך כלל או מסוג מסוים ולחזור בו מהסכמתו ,ככל שניתנה .לצורך הסרה
מרשימת התפוצה של המפיקה ,יש לשלוח בקשה במייל להפקה עם הנושא :הסרה מרשימת תפוצה.
בתוכן ה הודעה יש לרשום את המייל המבוקש אותו מעוניינים להסיר ו/או מספר טלפון נייד ,בהתאם
לבקשה .המפיקה מתחייבת להסיר את הרשומה מרשימת הדיוור בתוך  7ימי עסקים ממועד קבלת
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הפנייה במייל .ואולם ,ידוע למשתתף כי החל ממועד סמוך לנופש ,ישנן הודעות מתוזמנות מראש ,כך
שיכול וגם לאחר הבעת סירובו לקבלת דיוור מהמפיקה ,יתכן וישלחו הודעות נוספות שתוזמנו מראש.
 .3.3למען הסר הספק :הרישום לנופש אינו מותנה בהסכמה לקבלת הודעות פרסום מהמפיקה.
 .3.4הפרטים הנתונים ,הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור להפקה ו/או למי מטעמם ,לרבות פרטיו
האישיים ,יכול שיוזנו במאגר המידע של המפיקה וכי המידע נמסר על-ידו מרצון ובהסכמה מלאה,
מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן וכי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על-ידי המפיקה ו/או מי
מטעמם והוא מסכים לכך.
 .3.5המפיקה מתחייבת לשמור על פרטיותו ולהימנע מהפצת פרטיו האישים למפרסמים ,אלא אם נדרש
לעשות כן על-ידי רשות מוסמכת ו/או חברת אשראי ו/או חברת סליקה והוא מוותר בזאת על כל
תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המפיקה ו/או מי מטעמם בשל כך.

אנחנו זמינים עבורכם בכל עת!
ניתן לפנות אלינו בכל עניים – שלחו לנו מייל לכתובת  IDC@FUNJOYA.CO.ILונציגה
תשמח לחזור אליכם טלפונית
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