תאריך__________:
לכבוד
_______________
מכון היצוא הישראלי
________@export.gov.il

טופס הרשמה
משלחת למילנו איטליה
 25-26בספטמבר 2019
הנדון :טופס הרשמה להשתתפות בפעילות
 .1הח"מ( _________ ,להלן" :החברה") ,מעוניינים ליטול חלק בפעילות מטעם המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי
(ע"ר) (להלן" :מכון הייצוא") אשר תתקיים בין התאריכים __________ ב____________ (להלן" :הפעילות").
שם החברה_____________ ח.פ _____________ איש קשר___________ טלפון ____________ מייל______________
 .2מעמדה של החברה במכון היצוא הנו( :יש לסמן את האפשרות הנכונה)
חבר מכון הייצוא
לא חבר מכון הייצוא.
 .3החברה מתחייבת לשלם למכון הייצוא את דמי ההשתתפות בפעילות ,כמפורט להלן( :יש לסמן את האפשרות הנכונה)
ככל והחברה הנה חבר מכון הייצוא אזי דמי ההשתתפות יהיו בסך של  625יורו;
ככל והחברה אינה חבר מכון הייצוא אזי דמי ההשתתפות יהיו בסך של  950יורו;
(להלן" :דמי ההשתתפות")
 .4דמי ההשתתפות ישולמו כמפורט להלן :אופן ביצוע התשלום( :יש לסמן את האפשרות הנכונה)
באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו (לא מקבלים דיינרס):






סוג הכרטיס.________ :
על שם._________ :
מספר הכרטיס._____________ :
תוקף הכרטיס._________ :
ת.ז .של בעל הכרטיס.____________ :

באמצעות המחאה לפקודת "המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי" .את ההמחאה יש לשלוח למכון הייצוא רח'
המרד  ,29תל אביב ,ת.ד 50084 .מיקוד  ,68125לידי ___________.
באמצעות העברה בנקאית לפקודת "המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי" .בנק בינלאומי ( )31סניף  44האופרה
חשבון  – 11180את אישור העברה יש לשלוח לידי ___________.
 .5החברה מאשרת כי קראה והסכימה לתנאים הכלליים לטופס ההרשמה ,המצ"ב כנספח א' לטופס הרשמה זה ("התנאים
הכלליים") ,וכי היא מתחייבת לעמוד בכל ההוראות המפורטות בתנאים הכלליים ,וכן כי ידוע לה שהשתתפות הנציג מטעמה
בפעילות כפופה לעמידתה בהתחייבות זו.
תאריך _____________ :חתימה וחותמת (חובה)__________________________ :
שם ותפקיד בחברה_____________________________________________________ :

תנאים כלליים לטופס הרשמה
 .1התנאים הכלליים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה להשתתפות בפעילות (להלן" :הטופס").
 .2החברה מצהירה ומאשרת בזאת כדלהלן:
 .2.1ידוע לה שהפעילות מאורגנת ומנוהלת על ידי נציגי חברות מקומיות ו/או גוף המקביל למכון הייצוא במדינת היעד ו/או כל
מי שהמכון בוחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להתקשר עמו בקשר עם הפעילות (להלן" :מארגני הפעילות").
 .2.2ידוע לה שתשלום דמי ההשתתפות הנו תנאי מקדמי להשתתפות נציג מטעמה בפעילות וכי התשלום יבוצע בהתאם
למעמדה של החברה במכון הייצוא.
 .2.3ידוע לה שתהא רשאית לבטל את השתתפותה בפעילות לכל המאוחר  14ימים לפני מועד תחילת הפעילות ,כמפורט בסעיף
 1לטופס.
 .2.4ידוע לה שבמסגרת הפעילות ייקבעו ,על ידי מכון הייצוא ו/או מי מטעמו ,פגישות ו/או פעילויות נוספות במסגרת הפעילות.
 .2.5ידוע לה שלא תהא זכאית לבוא בטענה כלשהי בעניין פגישות ו/או פעילויות כאמור לעיל ,לרבות אי התאמה של החברות
בארץ היעד.
 .2.6הנציגים שיישלחו על ידה בהתאם להוראות מכון הייצוא ,יהיו נציגים מוסמכים מטעמה וזאת לאחר שנציגים כאמור
יוסמכו על ידי החברה בהתאם להוראות הדין.
 .2.2ידוע לה שמספר המקומות בפעילות מוגבל וכי רק לאחר הרישום להשתתפות בפעילות יחל מכון הייצוא ו/או מי מטעמו
ו/או מארגני הפעילות ,לפעול לצורך קיום פגישות ו/או פעילויות נוספות.
 .2.8ידוע לה שבכל עת לאחר רישומה להשתתפות בפעילות ,יתכן שתימסר למכון הייצוא הודעה כי בהתאם לפעילויות
שתואמו ,לרבות הפגישות שתואמו ,מומלץ כי החברה לא תשתתף בפעילות .במקרה כאמור החברה תהא זכאי להחזר של
מלוא דמי ההשתתפות.
 .2.9ידוע לה כי כלל הפגישות ו/או הפעילויות אשר עתידות להתבצע במסגרת הפעילות מתוכננות על ידי מארגני הפעילות ,וכי
לא יהיו לה תלונות ו/או טענות כלפי מכון הייצוא בקשר עם פגישות ו/או פעילויות כאמור.
 .2.10ידוע לה שתשלום דמי ההשתתפות הנו אך ורק בגין הרשמה לפעילות ,וכי בנוסף לדמי ההשתתפות קיימות הוצאות טיסה,
בתי מלון ואש"ל אשר ישולמו על ידי החברה במישרין ובאופן נפרד מביצוע תשלום דמי ההשתתפות למכון הייצוא.
 .2.11ידוע לה שמכון היצוא אינו אחראי על אבטחת הפעילות בשום צורה ודרך ולא מתחייב כי הפעילות תהא מאובטחת .כמו
כן ,החברה מאשרת כי אין ולא תהיה לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי מכון הייצוא ו/או מי
מטעמו בגין ו/או בקשר עם אבטחת הפעילות.
 .3החזר דמי ההשתתפות :ככל והחברה ביטלה את השתתפותה בהתאם לאמור בסעיף  2.3לעיל ,החברה תהא זכאית להחזר מלוא
דמי ההשתתפות ששולמו על ידה למכון הייצוא.
בכל מקרה בו החברה ביטלה את השתתפותה בפעילות לאחר המועד האמור בסעיף 2.3לעיל ,החברה לא תהא זכאית להחזר דמי
ההשתתפות או כל חלק מהם.
 .4ביטוח
 .4.1החברה מאשרת כי ידוע לה שתשלום דמי ההשתתפות אינו כולל ביטוח לנציגים מטעמה ,וכי החברה מתחייבת לקיים עבור
נציגיה את כל הביטוחים הנדרשים על פי כל דין.
 .4.2החברה מתחייבת ,באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר ,לשפות את המכון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק
שייגרם למכון עקב כל טענה שתועלה על ידי החברה ו/או מי מנציגיה כלפי המכון בקשר עם אירוע ביטוחי כאמור.
 .5זכות ביטול
 .5.1המכון יהא רשאי לבטל את הפעילות מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות עקב מספר משתתפים נמוך ,חוסר
היענות בארץ היעד ו/או כל סיבה אחרת.
 .5.2החברה מאשרת כי ידוע לה שבכל מקרה של ביטול על ידי המכון ,מכל סיבה שהיא ,החברה תהא זכאית להחזר דמי
ההשתתפות ששולמו על ידה בלבד .עוד מאשרת החברה כי לא יהיו לה כל תלונות ו/או טענות כלפי מכון הייצוא בגין ביטול
הפעילות.

חתימה וחותמת (חובה)__________________________ :

