תקנון "עדן קונדיטוריה" (סדנאות וקורסים):






תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
ההזמנה תכנס לתוקף רק לאחר תשלום מלוא התמורה בגין הסדנא/קורס.
"עדן קונדיטוריה" אינה מתחייבת לשריין הזמנה זו כל עוד לא נפרעה בפועל מלוא התמורה עבור
הסדנא/קורס ,הנקובה לעיל.
התמורה המצוינת לעיל הינה קבועה ולא תשתנה מכל סיבה שהיא.
מובהר בזאת במפורש ש"עדן קונדיטוריה" אינו אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או תגובה (סימפטום)
גופנית שתיגרם למזמין כתוצאה עקיפה או ישירה של רגישות ו/או אלרגיה למזון ו/או חומר (להלן:
"אלרגיה") שהמזמין נחשף אליו במהלך הקורס.



המזמין מאשר שהוא לא סובל מאלרגיה כאמור לעיל והוא מסיר אחריות מ"עדן קונדיטוריה" גם
במידה ויגיב באלרגיה כאמור .המזמין מאשר שידוע לו ש"עדן קונדיטוריה" עושה בסדנא שימוש
בחומרים אלרגניים .המזמין מאשר שידוע לו ש"עדן קונדיטוריה" אינו יודע על כל המרכיבים
שעלולים לגרום לאלרגיה בחומרים שבהם נעשה שימוש בסדנא והוא משחרר אותו מכל אחראיות גם
במידה והיה מצג ו/או אישור כלשהו מצידו בעניין זה.



במהלך הסדנא/קורס יילמדו שיטות הכנה של מתכונים ו/או שימוש בחומרי גלם וכן יתרגלו את הכנת
המתכונים אשר ירוכזו בחוברת ש"עדן קונדיטוריה" תעניק לתלמיד עם תחילת לימודיו .מובהר בזאת
כי זכויות היוצרים בגין האמור לעיל הינה של "עדן קונדיטוריה" ולתלמיד אין הרשות לעשות בהם
שימוש שאינו פרטי ,מבלי שיקבל את הסכמתם במפורש ובכתב של "עדן קונדיטוריה".



הפר תלמיד ו/או מי מטעמו ו/או במישרין ו/או בעקיפין את זכויות היוצרים כאמור לעיל ,יהיה "עדן
קונדיטוריה" רשאי לתבוע את התלמיד על נזקיהם בגין השימוש בזכויותיהם ו/או הפרתם.



זכויות היוצרים בגין הליכי ההדרכה בקורס והמתכונים ,שייכים בלעדית ל"עדן קונדיטוריה" ואין
לעשות בהם שימוש מסחרי ,על ידי מי ממשתתפי הסדנא/קורס ואין להפיצם בכל מדיה שהיא ,עיתון,
רדיו ,אינטרנט ,טלוויזיה וכיו"ב.



ידוע לי כי במהלך הסדנא/קורס יצולמו תמונות שלי בזמן עבודה אשר ישמשו את "עדן קונדיטוריה"
לצרכים מסחריים כגון :הפצה בפייסבוק ,אינסטגרם ,הפצה בקטלוגים וכדומה .אין ולא תהיה לי שום
דרישה בגין תמונות אלו.




קבלה תועבר במעמד הסדנא/קורס.
התלמיד מצהיר כי לא ידוע לו כי הוא סובל מבעיה רפואית ו/או בריאותית כלשהי שיש בה אפשרות
להדבקה של אחרים ,בדרך של מגע משותף במזון ו/או במנות שיוכנו במהלך הסדנא/קורס.



"עדן קונדיטוריה" אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק גוף) ו/או הפסד ו/או חיסרון כיס (להלן:
"נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "עדן קונדיטוריה" ו/או לצד ג' כלשהו לרבות רכישה
המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ,רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין
ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס.



אני מצהיר כי עיינתי היטב בהוראות ובתנאים המפורטים לעיל ואלו מהווים חלק מתנאי הרשמתי
לסדנא/קורס.

ביטולים



הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנא בתנאי שיוצר קשר טלפוני ובכתב עד  3ימים ממועד
התחלת הסדנא.



ביטול בכתב של ההזמנה בטווח של עד  3ימים שלפני מועד תחילת הסדנא ,יחייב את המזמין ב50%-
מהתמורה.



עבור ביטול החל מ 48-שעות ועד למועד תחילת הסדנא ,יחויב המזמין במלוא התמורה עבור הסדנא,
אולם המזמין יהיה רשאי להעביר לאדם אחר את זכותו להשתתף בסדנא.



במקרה של ביטול עד  3ימים ממועד תחילת הסדנא יתאפשר דחייה להשתתפות בסדנא אחרת,
בהתאם לזמינות הסדנא המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה.




זכאות למימוש סדנא שנדחתה תקפה עד חצי שנה ממועד הדחייה.
ל"עדן קונדיטוריה" זכות מלאה לבטל סדנא ו/או לדחותה למועד אחר וזאת מסיבות שונות כגון
אילוצים בלתי צפויים של השף או הרשמה מעטה מדי לסדנא .במקרה כזה מתחייב "עדן קונדיטוריה"
להודיע ללקוח עד  48שעות לפני מועד הסדנא על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב) ועל האפשרויות
העומדות לפניו.

