אישור השתתפות
שם החברה,______________________ :

תאריך________ :

שם הנציג______________________:

מס' טלפון של החברה  ,___________________:מס' טלפון נייד____________________:
מס' פקס , __________________ :דוא"ל____________________________________:
ברצוני לאשר בזאת את השתתפותי ביריד ספקים לקראת מפעלי הקיץ והקייטנות ,ולהציג בו את :
_______________________________(המוצר) ,בהתאם לתנאים כדלקמן:

 .1הנהלת היריד תקצה לי לצורך הצגת המוצר שולחן ושני כסאות (להלן" :הדוכן") ,אשר יוצבו באזור היריד
(בתוך האולם או מחוצה לו) ,במיקום כפי שיקבע על ידי ההנהלה בלבד .אני אשתמש בדוכן אך ורק למטרת
הצגת המוצר ,בהתאם להוראות אישור זה ,ולא לכל מטרה אחרת .כמו-כן ,לא אחרוג מהדוכן בעת הצגת
המוצר ול א אתיר למי מטעמי לחרוג משטחו .למען הסר ספק התחיבות זו כוללת איסור על חלוקת כל חומר
פרסומי מחוץ לדוכן.
 .2עיצוב הדוכן ,ניקיונו וארגונו ,יהיו באחריותי הבלעדית ,ועל חשבוני בלבד .כמו כן ,להנהלת היריד לא תהא
אחריות למתקנים ולציוד שאביא עמי ולשמירה עליהם .אני פוטר בזה מראש את הנהלת היריד מכל אחריות
לכל נזק ,לרבות גניבה ,שריפה או אובדן אם יגרמו ,למתקנים ,לציוד ולמוצרים כאמור.
 .3כל פעילות שאבצע ,אשר עלולה להוות סיכון כלשהו לקהל המבקרים ביריד ,ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,פעילות הכרוכה בשימוש בגז או בחשמל ,טעונה אישור מראש ובכתב של הנהלת היריד.
 .4היריד יתקיים במתנ"ס בית דני ,רח' דוד תדהר ,שכונת התקווה ,תל-אביב ,ביום  17למרץ  2020בין השעות
 . 14.30 – 09.00יחד עם זאת ידוע לי ,כי ייתכנו שינויים במקום ,במועד ובשעות הנ"ל ,מכל סיבה שהיא ,ואני
מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין כלפי הנהלת היריד בכל הנוגע לשינויים כאמור.
 .5אני אפנה את הדוכן בתום היריד ,כאשר הדוכן וסביבתו מסודרים ,נקיים מכל חפץ ופסולת ובאותו מצב בו
נמסרו לידי.
 .6הרשות הניתנת לי על פי אישור זה הינה זכות להשתמש בדוכן בלבד .רשות זו נתונה לי בלבד ,ובכפוף
להוראות אישור זה ,ולא אהיה רשאי להעביר רשות זו ,כולה או חלקה ,לאחר או אחרים ,בכל דרך שהיא.
 .7הרשות הניתנת לי להציג את המוצר על פי אישור זה איננה בלעדית ,ואני מודע לכך כי יתכן שמוצרים דומים
ו/או זהים לאלה שיוצגו וימכרו על ידי ,יוצגו וימכרו גם בשטחים ו/או בדוכנים אחרים ביריד.
 .8אני מתחייב להישמע ולמלא אחר כל הוראות הנהלת היריד ו/או הנציגים שימונו מטעמה לצורך ביצועו של
אישור זה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ידוע לי ,כי אנשי הקשר מטעם הנהלת היריד לצורך השתתפותי ביריד
הם:
יחי שריג טל , ,050–5515895 -דורית עטון טל –  ,054- 2471327או ,073 – 2870277
בכל הקשור לחוברת  :שרית – 052-8518336

 .9ידוע לי ,כי בכוונת הנהלת היריד להפיץ חוברת הכוללת מודעות פרסום של ספקים ,אשר יבחרו להיכלל בה
בתוספת תשלום .המודעות בחוברת תהיינה בעיצוב ,כפי שישלח על ידי הספקים לבית הדפוס (בקובץ מיוחד
של "ג'יי פג" "אילוסטרייטור"" ,פי.די.אף" " ,אין דיזיין" או "פריהנד") .
 .10גודל המודעות:
חצי עמוד  11.75 -ס"מ (אורך)  X 16.5ס"מ (רוחב)
עמוד שלם  23.5 -ס"מ (אורך)  X 16.5ס"מ (רוחב)
( .11מודעות לא מעוצבות תהיינה כרוכות בתשלום נוסף עבור העיצוב הגרפי).
 .12מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנהלת היריד תדאג ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפרסום רשימת הספקים,
באתר האינטרנט של החברה למתנ"סים.
 .13לאחר היריד תעביר הנהלת היריד את רשימת המבקרים ביריד ,בפורמט אקס אל ,עם כל פרטי ההתקשרות
עמהם לידי הספקים.
 .14תמורת השתתפותי ביריד על פי תנאי אישור זה ,אשלם לפקודת "עמותת אהב"י" בגין ההשתתפות ,את
הסכום בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות (נא ציין את מספר האפשרות המבוקשת בשורה האחרונה):
א .סך של  ₪ 850תמורת דוכן (בתוך האולם או מחוצה לו).
ב .סך של  ₪ 1400תמורת פרסום בגודל עמוד בחוברת
ג .סך של  ₪ 1800תמורת דוכן ומודעת פרסום בחוברת בגודל עמוד.
ד .סך של  ₪ 900תמורת פרסום בגודל חצי עמוד בחוברת
ה .סך של  ₪ 1500תמורת דוכן ומודעת פרסום בחוברת בגודל חצי עמוד.
ו .סך של  ₪ 3300תמורת פרסום בגודל עמוד בשער החיצוני האחורי של החוברת
ז .סך של  ₪ 3650תמורת פרסום של עמוד בשער החיצוני האחורי של החוברת  +דוכן.
ח .סך של  ₪ 1950תמורת פרסום בגודל עמוד בשער הפנימי האחורי של החוברת.
ט .סך של  ₪ 2300תמורת פרסום עמוד בשער הפנימי האחורי של החוברת  +דוכן ביריד.
י .סך של  ₪ 1750תמורת פרסום עמוד בסנטר פולד של החוברת.
יא .סך של  ₪ 2100תמורת פרסום עמוד בסנטר פולד של החוברת  +דוכן.
(המודעות חייבות להיות מעוצבות גראפית ולהישלח בקובץ כפי שרשום בסעיף  9למעלה).
יב .תוספת לעיצוב המודעה (כשהמודעה איננה מעוצבת מראש).₪ 400 :

* אני מבקש להשתתף ביריד על פי המצוין באפשרות___________________ :
** אפשרות אחרת (יותר מדוכן אחד ,יותר מעמוד אחד בחוברת וכד' ,נא ציין) ________________ :

 .15תשלומים ניתן לבצע באמצעות כרטיסי אשראי (ויזה ומאסטרקרד בלבד) בשיחת טלפון ליחי או איתי (ראה/י
טלפונים בסעיף .)8
 .16לחילופין ניתן לשלם גם:
בהעברה בנקאית לחשבון עמותת אהב"י שמספרו  ,409249084בסניף הבנק הבינלאומי ביהוד
שמספרו .110
 .17תאריך אחרון לתשלום!15.2.20 :
 .18בכל מקרה ,יש לצרף אישור השתתפות חתום.
 .19העמותה ,שהינה מלכ"ר ,מתחייבת להמציא קבלה כחוק לכל משלם.
 .20הקבלה תשמש ככרטיס כניסה ליריד.

 .21אני מצהיר/ה  ,כי אין כל מניעה חוקית ,משפטית או אחרת בקשר עם הצגת המוצר על ידי ביריד.
 .22מובהר בזאת ,כי בין המארגנים לביני ו/או לבין מי מעובדי ו/או לבין מי מטעמי ,לא נוצרים כל יחסי
שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שליחות כלשהם.
 .23למען הסר ספק מובהר ,כי אין באישור השתתפותי ביריד כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה
למתנ"סים ו/או על עמותת אהב"י ו/או על הנהלת היריד ,וכי אני אחראי לבדי כלפי הנהלת היריד,
החברה למתנ"סים ,עמותת אהב"י ו/או באי מתחם היריד ו/או כלפי כל צד ג' לכל נזק ,מפגע,
אבדן ,הפסד ו/או הוצאה שיגרמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו -
לרבות לי עצמי ו/או עובדי ו/או מוזמני ו/או מי מטעמי  -עקב פעילותי ביריד ו/או בעטיו של המוצר
שיוצג ו/או שיימכר על ידי .אני אפצה ו/או אשפה את הנהלת היריד ו/או החברה למתנ"סים ו/או
עמותת אהב"י ,תוך  7ימים ממועד דרישתם הראשונה ,בגין כל נזק ,מפגע ,אבדן ,הפסד ו/או הוצאה
שיגרמו למי מהנ"ל ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,עקב פעילותי של
המציג ביריד ו/או עקב המוצר שיוצג ו/או שיימכר על ידו.
 .24סמכות השיפוט היחידה בגין כל סכסוך שיתגלע בין הצדדים תהיה לבית המשפט המוסמך
בתל-אביב-יפו.
על החתום :באמצעות מורשי חתימה:
שם החברה _____________________:שם מורשה החתימה ותפקידו_________________________ :
כתובת __________________:טל' נייד ____________:טל' משרד ___________:פקס ___________
כתובת מייל  ________________________:חתימה ____________________________:
נא לשלוח למיילyaridkt@gmail.com :

או לפקס .077-5251344 :

