בקשה לאירוע במרכז המבקרים
תאריך_______________ :
שם המזמין _______________________________ :ח.פ .חברה ____________________
[* נא למלא פרטים מלאים כולל כתובת ומספר חברה]

מס' כרטיס אשראי ______________ :שם בעל הכרטיס _______________ :ת.ז________________ .
תוקף __________________ :שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס___________________________ :
איש קשר ___________ :טלפון ________ :נייד ___________ :מייל___________________ :

תאריך סיור מבוקש__________ :

שעות הסיור_____________ :

מס' אורחים____ :

סוגי יינות לטעימה ______________________________________________________ :
סוגי הכיבוד (מחיר לאורח)_________________________________________________ :
שימושים נוספים :חדר  :VIPכן  /לא כמות אורחים ______ אודיטוריום :כן  /לא כמות אורחים _____
שפה/אופי האורחים________________________________ ____________________ :
מחיר לאורח ₪__________ :כולל מע"מ

סה"כ חיוב _____________________  ₪כולל מע"מ

אישור חיוב מספר ________________________

תנאי תשלום :שוטף  :30 +מזומן /צ'ק /אשראי

הערות:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
שינויים בהזמנה ניתן לבצע עד  72שעות לפני הביקור ,בפקס חתום בלבד.
ביטול הביקור לאחר הזמנתו ,תתאפשר עד  5ימים לפני מועד הביקור המתוכנן .כל ביטול/שינוי לאחר מכן ,יחויב
ב 30%-דמי ביטול מהמחיר המוסכם.

בחתימתי על טופס הזמנה זה ,אני נותן בזאת הסכמתי לתנאים הכלליים המפורטים להלן.

_______________

_______________
אישור הגעה חתימה וחותמת החברה

אישור מנהל מרכז המבקרים

שם מלא ותפקיד ___________________
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תנאים כלליים
 .1במרכז היין החוויתי – יקבי ברקן קיבוץ חולדה (להלן" :מרכז היין") הושקעו משאבים רבים והוא כולל
ציוד ואביזרים אשר החלפתם ו/או תיקונם כרוכה בעלויות גבוהות .ככל וייגרמו למרכז המבקרים
נזקים על ידי המבקר ,יישא בהם המבקר.
 .2ידוע למבקר כי הפעילות במרכז היין כפופה להוראות דין שונות ובהן הוראות בדבר הגבלת שימוש
באלכוהול .המבקר מצהיר כי בביקורו במרכז היין יפעל בהתאם להוראות הדין וכי המבקר לא יאפשר
צריכת אלכוהול למי מטעמו שאינם עומדים בדרישות החוק ובכללם מבקרים שטרם הגיעו לגיל .18
 .3הנהלת מרכז היין וצוות העובדים יעשו כל שביכולתם בכדי להתאים את הביקור במרכז המבקרים
לצרכי המבקר ,אולם אין ביכולתם להתאימו לכל אדם ולפיכך לא תהיה למבקר כל טענה ו/או תביעה
כלפי מרכז היין ו/או מי מטעמו בעניין זה.
 .4מרכז היין יהיה רשאי להודיע למבקר על ביטול הזמנתו ו/או שינוי בהזמנה ו/או בשעות פעילות מרכז
היין עד  72שעות לפני הסיור המתוכנן וזאת מכל סיבה שהיא ובלי שתהא עליו חובה לנמק זאת.
 .5המבקר מתחייב כי יישמע בכל עת במהלך הביקור להוראות צוות מרכז היין ויפעל בהתאם
להנחיותיו.
 .6ידוע למבקר כי במרכז היין קיימים מוצרים ו/או אביזרים הנושאים סימני מסחר שהינם בבעלותה
הבלעדית של יקבי ברקן בע"מ ו/או כל חברה קשורה אליה והמבקר מצהיר כי לא יעשה כל שימוש
מסחרי בסימני המסחר האמורים וכי אין בביקור משום מתן הסכמה לביצוע שימוש כלשהו בסימני
המסחר האמורים.
 .7למען הסר ספק מצהיר המבקר כי ידוע לו שמרכז היין אינו אחראי לכל שירות נוסף או נלווה אשר
יסופק למבקר במסגרת הביקור ,בין היתר ביחס לשירותי הסעדה וכי האחריות לשירותים כאמור
מוטלת אך ורק על ספק השירותים ולמבקר אין ולא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין
וסוג שהוא כלפי מרכז היין ו/או מי מטעמו בעניין זה .במידה ויבטל המבקר את הזמנתו לביקור ו/או
יבטל המבקר את הזמנת השירותים הנלווים כאמור או את חלקם באופן שיגרום למרכז היין נזק או
הוצאה כלשהי ,יי שא המבקר בהוצאות כאמור .להבטחת התחייבותו דלעיל נותן בזאת המבקר את
הסכמתו והרשאתו הבלתי חוזרת למרכז היין לגבות את ההוצאה שתיגרם לו ,באמצעות כרטיס
האשראי אשר פרטיו מפורטים בטופס הבקשה להזמנת סיור במרכז היין.
 .8בכפוף לאמור במסמך זה ,טופס בקשה להזמנת סיור במרכז היין יחייב את מרכז היין אך ורק לאחר
חתימתו בידי מרכז היין.
 .9מרכז היין אינו אחראי לנזקים ישירים או עקיפים אשר עלולים להיגרם למבקר כתוצאה מאי עמידת
המבקר בתנאים הכלליים המפורטים במסמך זה ו/או על פי כל דין.
 .10לא תותר הכנסה של אוכל למרכז המבקרים.
 .11הסיור נערך בחלקו בחוץ ,היערכותכם על פי עונות השנה.
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