
 פסטיבל סדום ואהבה

 השתתפותתקנון 

 

 בתקנון זה: 

  מועצה אזורית תמר  -"מארגן" 

 .אורח שרכש כרטיס ונכנס לאירוע  -"משתתף" 

 פסטיבל סדום ואהבה  -"האירוע" 

 תקנון זה בא להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל האירוע. .1

 19-20.11.2021מתקיים בין התאריכים  האירוע .2

 23:00וייסגר בשעה  17:00מתחם פעילות נפתח בשעה  – 19.11.2021. 2.1

 15:00וייסגר בשעה  10:00מתחם פעילות נפתח בשעה  – 20.11.2021. 2.2

ומשטרת  ע"י הנהלת האירוענתון לשינויים כפי שייקבעו  על אף האמור, מועד האירוע 3.1

  , לפי שיקול דעתה הבלעדי.ישראל

 .המארגןמופק ומנוהל ע"י  האירוע .3

מועצה  ועובדי ישנה הטבה לתושבי  ,למבוגר₪  50-ו  12- 3לילד מגיל ₪  30עלות השתתפות:  .4

 .בלבדתמר אזורית 

 .באמצעות דף נחיתה דיגיטליההרשמה . דמראש בלב תעשה אירועבההרשמה להשתתפות  .5

 .הצגת כרטיס כניסהללא  אירועלכניסה לא תתאפשר  .6

הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא  כרטיס כניסה בשללמארגן שמורה הזכות לבטל  .7

 מדויקים )לעניין מס' משתתפים(.

 איש. 500 -מוגבלת ל באירועכמות המשתתפים  .8

משתתפים )לפי  500 לאחר הרשמה שלאו  18.11.21בתאריך לאירוע תיסגר ההרשמה  .9

  המוקדם(.

 .בקשר עם האירוע ת על החלטות משטרת ישראלאיאינה אחר האירועהנהלת  .10

המארגן     ,כפוף להנחיות משרד הבריאות והממשלה, ככל שתתקבל החלטה בענייןהאירוע  .11

 מה. ומחויב לייש

 , סיורים וטפולים מכירה בדוכניםה למעט בחינם, הינן האירועפעילויות   .12



 על מחיריהם.ו/או  מכירה במתחם הדוכניםהעל מוצרי אחראית אינה  האירועהנהלת   .13

  .אסורה האירועבמתחם  אלכוהולהגשת/ הכנסת  /מכירת   .14

 .אסורההורים ללא השגחת  האירועלמתחם   12 עד גיל כניסת ילדים  .15

 לפי הנחיות המשטרה.הכניסה עם נשק למתחם האירוע  .16

   לא תהיה  למשתתףבכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי האירוע,   .17

  כל טענה או תביעה כנגד המארגן.

 הנהלת האירוע אינה אחראית על אובדן או גניבת רכוש במהלך האירוע.   .18

האירוע ולבטל השתתפותו במקרה למארגן שמורה הזכות להרחיק משתתף משטח   .19

 . בניגוד להוראות התקנון ו/או כל דין לוהמשתתף פע

  לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי המארגן ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו  .20

 .באירועאו אחר שיגרם כתוצאה מהשתתפות 

במתחם האירוע ישנה חנייה מסודרת למשתתפים, החנייה מותרת במקומות המיועדים   .21

 בלבד.

 tourism@ma-tamar.co.ilנכים בכיסא גלגלים במייל ת יש לתאם מראש עם המארגן הגע .22

 .חדים וכלים  תבקבוקי זכוכילהכניס לשטח האירוע  לא ניתן  .23

 .להדליק אש בכל מתחם האירועאין   .24

 מספר משתתפים בכל רגע נתון בסדנאות והפעילות מוגבל. .25

 לשמירה על ביטחונכם האישי, אנא הישמעו להוראות האבטחה והסדרנים במקום. .26

 בריכת השכשוך בפארק נחל אמציהו: הכניסה לבריכת השכשוך והרחצה באחריות  .27

ים מסוכנת ואסורה! היזהרו מהחלקה. ס''מ. הקפיצה למ 40-המתרחץ בלבד. עומק המים כ

 בהשגחה צמודה ובאחריות מבוגר בלבד.  12כניסת ילדים עד גיל 

 

 

 

 

 

 


