מועדון המטיילים של מפה – תקנון
כללי
ההרשמה והשתתפות בטיולים הינן בכפוף לאמור בתקנון זה להלן (להלן" :התקנון") .תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד
לשני המינים.
הנני מאשר כי קראתי את התקנון בעיון רב ובקפידה וכי אני מסכים לאמור והמפורט בו .כמו כן ,ידוע לי שהוראות התקנון
חלות גם על משתתפים נוספים בטיול בגינם אני נרשם.
הנני מצהיר בזאת שאני בן  81ומעלה ,קורא ומבין עברית היטב ובעל כשרות משפטית על פי דין וכי כרטיס האשראי
באמצעותו מתבצעת ההרשמה והתשלום הוא בבעלותי ,על שמי ובר תוקף .הנני נותן בזאת הסכמה בלתי חוזרת לחיוב כרטיס
האשראי לתשלום כלל התשלומים החלים עליי בקשר עם הטיול/ים וכן דמי ביטול ,כמפורט להלן
הנני מאשר בזאת קבלת דיוור אלקטרוני והודעת  smsליצירת קשר ושליחת פרטים אודות הטיול.
השתתפות
ניתן להירשם באופן מקוון או באופן פרטני באמצעות פנייה ל  .info@mapa.co.ilלא ניתן להירשם לאחר סגירת ההרשמה.
ההרשמה לטיולים הינה על בסיס מקום פנוי ומותנית בקבלת אישור סופי מהאתר ותשלום התמורה .לאחר ההרשמה ישלח
אלייך מייל כי הרשמתך התקבלה .ההרשמה אינה סופית והיא מותנית בקבלת אישור מהאתר.
מפה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של
הטיול/ים וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה בנדון.
בעת ההרשמה עלייך לספק פרטים מלאים :שם פרטי ושם משפחה ,טלפון להתקשרות ,שם הטיול ומועדו ,שמות המשתתפים
וכן פרטים של כרטיס אשראי ,תוקף הכרטיס ,ת.ז .וכתובת מלאה.
ביטול
ביטול ההרשמה אפשרי בתוך  81ימים ממועד ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה עד ל  7 -ימי עסקים טרם מועד הטיול (להלן:
"מועד אחרון לביטול") .ביטול יעשה בכתב לדוא"ל .info@mapa.co.il :הביטול יכנס לתוקף רק לאחר קבלת הודעה בכתב
בשעות העבודה המקובלות במשרדי החברה .ביטולים ביום חמישי יתקבלו עד השעה  80:11בלבד .ביטול כאמור כדין יזכה
בהשבת התמורה בניכוי דמי ביטול בהתאם לכל דין .במקרה של ביטול לאחר המועד האחרון לביטול לא יינתן כל החזר כספי
מלא או חלקי .אין אפשרות לדחות טיול .דין דחיית טיול הינו כדין ביטול וכל תנאי הביטול חלים עליו.
מפה שומרת לעצמה את הזכות לבטל אילו מהטיולים ו/או לשנות את מסלולם ,מכל סיבה שהיא ,בין היתר ,בהתאם לתנאים
בשטח ו/או לרבות :מזג אויר ,מספר מועט של נרשמים ,וכדומה .ביטולים ו/או שינויים הנ"ל לא יהוו עילת תביעה כנגד מפה,
ולמטייל ולמשתתפים הנוספים לא תהא כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בנדון .במקרה של ביטול על ידי מפה כספים
ששולמו ,יוחזרו למטייל אולם מפה לא תהיה חייבת למטייל ו/או למשתתפים הנוספים כל פיצוי כל שהוא מעבר להשבת
כספים ששולמו.
כמו כן ,מפה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל או משתתפים נוספים אשר התנהגותו ו/או מצב
בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול/ים ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו ,במדריך או במשתתפים אחרים,
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפה ו/או המדריך בטיול.
צילום
מפה שומרת לעצמה את הזכות לצלם את הטיולים ואת המשתתפים בטיולים באמצעות תמונות ,סרטוני וידאו (כולל קול) וכל
אמצעי אחר (להלן" :תוצרי הצילום") ולפרסמם באתר האינטרנט של מפה ו/או במדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת.
הנני מאשר את האמור באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום וזאת ללא כל תמורה.
אחריות
הטיולים נערכים בתנאי שטח פתוח /שטח בנוי על ידי מדריך מוסמך .הגעת המטיילים בזמן לנקודות הכינוס וחזרה ,צילום,
אוכל ,שתייה וכל ציוד אחר נדרש הם על אחריותם .לא תהיה המתנה למאחרים למעט במקרים מיוחדים כפי שיקבעו על פי
שיקול דעתה בלעדי של מפה.
מפה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שיגרם למטייל ו/או מי מהמשתתפים הנוספים בקשר עם
הטיולים .הנני מצהיר כי אני לוקח אחריות אישית מלאה על כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שיגרמו לי או למשתתפים נוספים
שנרשמתי בשמם ו/או שיגרמו לאחר ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לי כל תביעה או זכות כנגד מפה ו/או מי מטעמה בגין פגיעה
ו/או נזק כאמור.
הנני מאשר כי מצב בריאותי וכן מצב בריאות המשתתפים הנוספים אותם רשמתי מאפשר השתתפות בטיולים מסוג זה וכי
אני לוקח אחריות אישית מלאה על כל שינוי ו/או החמרה במצב בריאותם וכל תוצאה ו/או נזק שיגרמו במישרין או בעקיפין
מהשתתפותו בטיולים אלו.

