
 

 18.03.2020 - #3תקנון כנס מעצבי הום סטיילינג 

 

כן, -מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. עלזה תקנון  .1

 .לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה

כל הרוכש כרטיס לכנס באמצעות האתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל  .2

ו/או  מארגנות הכנסתנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד 

לפי  מארגנות הכנסמפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות 

 .תקנון זה ותנאיו

 .09:00-15:00בין השעות  רביעייום  18.03.2020הכנס יתקיים בתאריך  .3

סטודיו סיסטרז והן רשאיות להחליט על כל התכנים, סדר היום,  ומאורגן בבלעדיות ע"י שייךהכנס  .4

 .ןעיניהמיקום וכו' כראות 

 ייקבע עפ"י ראות סטודיו סיסטרז ועלול להשתנות.סדר היום  .5

או מי שהנהלת  הכנס הינו מקצועי ומיועד למעצבי הום סטיילינג, מעצבי פנים ואדריכלים בלבד .6

 כנס מצאה לנכון.ה

למארגנות הכנס קיימת הזכות לבטל רכישת כרטיס כניסה למי שאינו עונה על אחת מההגדרות  .7

 .הנ"ל

 מעלות הכרטיס.  50%בעלות של  13.02.20 לתאריךניתן לבטל רכישת כרטיס עד  .8

 .לא יהיו החזרים על ביטולים 01.03.20 החל מ .9

של  ניתן להעביר כרטיס שנרכש למעצב/ת אחר/ת כל עוד עונים על תנאי ההשתתפות ובהודעה .10

ובקבלת אישור חזרה  sivan@studiosisterz.comמראש למארגנות הכנס במייל:  לפחות שבוע

 בלבד.

לנותני חסות הזהב נני מאשר/ת להעביר פרטי מייל וטלפון ברכישת כרטיס לכנס המעצב/ת ה .11

 בכנס.

 .30.01.2020ועד  01.01.20רכישת כרטיסים מוקדמת בעלות מיוחד מתאריך  .12

 שח לכרטיס. 350עלות הכרטיס תהיה עלות קבועה בסך  01.01.2020החל מתאריך  .13

 מוצרים במתחם הכנס מורשית אך ורק לגופים שקיבלו אישור מהנהלת הכנס. מכירת .14

 והימנעמות חפצים אישיים במהלך הכנס, אנא מארגני הכנס אינם לוקחים אחריות על של .15

 מהשארת חפצים יקרי ערך ללא השגחה.

ושהארגון עשוי מודע לכך שישנו סיכוי שתצולם  שהנךקניית כרטיס לכנס מהווה אישור לעובדה  .16

 ה מופיע לצרכי שיווק ופרסום במדיות השונות.בהן את והווידאלהשתמש בתמונות וצילומי 

 sivan@studiosisterz.comהסרת תמונות תתבצע בפניה מסודרת למייל:  .17

ואין לעשות כל שימוש  בכנסאין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע  .18
סטודיו של  םללא קבלת רשות שבכנסובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר  שיועברו בתכניםמסחרי 
מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע  סיסטרז
בלבד  סטודיו סיסטרזעיצובו הגרפי של וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של  , תוכנו, שבכנס

 .אין כל זכות בהן ולמשתתף

פעולות שיווק ויח"צ ספקים ואנשי מקצוע שלא לקחו חסות בכנס, אינם רשאים לעשות  .19
 .במהלכו )כגון: חלוקת פלאיירים/קטלוגים וכו'(
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