
 
 

 

 

 

 קניון כפר סבא הירוקה –"מועדון שאוהבים" מועדון לקוחות 

 )להלן:קניון כפר סבא הירוקה  מיועדת ללקוחות"' מועדון שאוהבים" חברות במועדון לקוחות

 "(. התקנוןתקנון זה )להלן: "המעוניינים להיות חברים במועדון, בכפוף להוראות 

 

  הגדרות

 /http://www.hayeruka-ks.co.il: נו אתר האינטרנט שכתובתוה האתר

  ון.נו טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדה טופס ההרשמה

 . הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה התקנון

פס הצטרפות למועדון ובמסגרתו למסור לחברה כתנאי לחברות במועדון מתחייב החבר למלא טו .1

את פרטיו. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך 

לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח 

  ."(ההתקשרות פרטי" :להלן יחד כולם .דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני

החבר מאשר כי ידוע לו מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה  .2

 .תנאי לחברות במועדון

חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות  .3

י חוק הגנת ידע כאמור, לרבות טענה על פוהחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במ. למועדון

 .1981-הפרטיות, תשמ"א

, נדרשים מועדון)"קטינים"( והמבקשים להתקבל כחברים ב 18אנשים אשר גילם אינו עולה על  .4

ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם )"ההורים"( בדבר הוראות תקנון זה 

ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. על ההורים חלה האחריות 

ים בכדי ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות במועדון בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינ

 שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. 

החברות מיועדת ליחידים בלבד )בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק(, והחברות, לרבות כל זכות  .5

 מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 

 דיוורים

דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות חברי המועדון מסכימים בזאת לקבלת מידע באמצעות  .6

החבר רשאי בכל עת יובהר כי ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין .  SMSדוא"ל, בהודעות 

 לבטל את הסכמתו לקבלת דיוורים כאמור 

 כללי  

תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה,  .7

לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן  ושומר על זכותקניון כפר סבא הירוקה י עתידי בו. לרבות כל שינו

 מצא לנכון ובהתאם לשיקול יחלק מהם, כפי שמעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או 



 
 

 

 

 

 

הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם  ודעת .8

, וכן יהיה קניון כפר סבא הירוקה ובאתר האינטרנט שלקניון כפר סבא הירוקה לצורך במשרדי 

קניון כפר סבא הירוקה לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. 

 את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות המועדון בכל עת. עצמושומר ל

אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות,  .9

מועדון כפר סבא הירוקה תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים בהודעות ופרסומים של 

חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של המועדון )"התכנים"(, ו/או בדיוורים של המועדון ו/או בכל 

למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר 

לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים 

 מכל מין וסוג וכיוצא בזה.

  דעותדרכי מסירת הו .10

דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על 

הבלעדי. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון ו/או  ו, לפי שיקול דעתקניון כפר סבא הירוקהידי 

 למנהל המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר

 . 073-2433059או בטלפון:   k.hayeruka@rshbiro.comאלקטרוני:

תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך  .11

 אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.-בתל

 

 

 


