
 

 

 תנאי רישום

 תנאי תשלום

 .םדמי הרישום יחויב בעת קבלת טפסי רישו .1
 .םבהתאם למדיניות הביטולי ותשלומים יזוכ .2

 תנאי ביטול 

הודעה למשרדי קבוצת שטיר  ביטול הזמנת הכרטיסים לכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע ניתן לבצע באמצעות .1

ימי עסקים לפני  7 -ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ 14)המארגנים( בתוך 

 מועד הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע.

הנמוך מביניהם  ,ש"ח 100ממחיר התשלום בפועל או  5%ביטול במועד כאמור מעלה יחויב בדמי ביטול בסך של  .2

 כולל מע"מ.  ₪ 15בתוספת עלות שירות הסליקה בסך 

 :דמי ביטול לביטולים שיבוצעו שלא במועד המפורט מעלה .3

יום )ימי עבודה וימי מנוחה( לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול  30ביטול במועד של עד  .3.1

 ירות הסליקה כולל מע"מ.עלות ש ₪ 15בתוספת מסך המחיר ששולם  25%בסך של 

יום )ימי עבודה וימי מנוחה( לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול  14ביטול במועד של עד  .3.2

 עלות שירות הסליקה כולל מע"מ. ₪ 15בתוספת  ₪ 100מסך המחיר ששולם בפועל או  50%בסך של 

 -מנוחה( לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב ביום )ימי עבודה וימי  14 -ביטול במועד של פחות מ .3.3

 עלות שירות הסליקה כולל מע"מ. ₪ 15בתוספת  דמי ביטול 100%

 מועד קבלת הודעת הביטול אצל המארגנים הינו המועד הקובע. .4

או  5615463-03 -או בפקס ל group.com-ventions@stiercon -הודעת ביטול תועבר על ידי הרוכש בדוא"ל ל .5

הודעה כאמור יש לשלוח בצרוף אישור הרישום לכנס, שם  .672103, ת"א, מיקוד 12לרחוב טברסקי  רשום בדואר

 מלא של הנרשם, שם הכנס, מועד הכנס, מועד הרישום ואופן התשלום.

 :*(שימוש במידע הנמסר על ידי הנרשםמדיניות פרטיות )

פרסומים, לשליחת  ולכנסים , לאירועיםלתערוכה רשאים להשתמש במידע הניתן על ידי הנרשמיםמארגנים ה .1

 הזמנות ומידע אודות כנסים ותערוכות המאורגנים על ידם.

לנותני החסות של הכנס והאיגודים המארגנים את לכנסים, המארגנים רשאים להעביר מידע אודות הנרשמים  .2

 ., לצורך שליחת פרסומים ומידעהכנס

הזמנות ופרסומים לתערוכות,  אליך שישלחולתשומת לבך, במידה וסימנת בטופס הרישום כי אינך מאשר  .3

ולא  לתערוכה זו שטירכנסים ואירועים של קבוצת שטיר, לא תוכל להיכלל ברשימת הנמענים של קבוצת 

 .SMS-ובל במיי הנשלחות לתערוכותינוופרסומים תקבל הזמנות 

 :תכנית הכנסים נתונה לשינויים

 תכנית הכנסים נתונה לשינויים הן בשעות הכנס ו/או שעות ההרצאות ו/או המרצים.  
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 :באמצעות "טופס התחייבות חברה"לכנסים הרשמה 

 .טופס התחייבות חתום על ידי החברה ההרשמה באמצעות "טופס התחייבות חברה" מותנית בשליחת .1

 .03-5615463או בפקס ל:  conventions@stier-group.comיש לשלוח את טופס ההתחייבות בדוא"ל ל:  .2

 כפי שנמסר באתר ההרשמה. ין בטופס ההתחייבות את שם הנרשם יש לצי .3

יום ממועד הכנס. המוקדם  14ימי עסקים ממועד הרישום או עד  7תשלום באמצעות טופס התחייבות יבוצע עד  .4

 הם.ימבינ

 הרשמה באמצעות העברה בנקאית

 חיובי הבנק הינם באחריות הנרשם וישולמו במקור בנוסף לרישום.

 

 
 

 


