תקנון מועדון אוהדי ריאל מדריד בישראל

מבוא
מועדון אוהדי ריאל מדריד בישראל ("המועדון") הוקם ומנוהל על ידי הועד המנהל של עמותת מועדון
אוהדי ריאל מדריד (מ.ע;)580677607 -.
כתובת המועדון :ז'בוטינסקי  27תל-אביב-יפו
pena@madridsta.co.il

כתובת דוא"ל:

המועדון הנו מועדון אוהדים רשמי שמוכר על ידי מועדון הכדורגל "ריאל מדריד" ,ומציע מגוון
פעילויות ,הטבות ומכירת מוצרי מיתוג הנוגעות למועדון הכדורגל.
הצטרפות למועדון

 .1הגדרות:
" 1.1האתר" הנו
pena.madridista.co.il
1.2

אתר

האינטרנט

באמצעותו

פועל

המועדון

שכתובתו:

"חבר מועדון" הינו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף  3לתקנון.

" 1.3דמי החבר" הינם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות ,בשיעור שיהיה
בתוקף במועד ההרשמה למועדון.
1.4

"מנהל המועדון" הנו מר שחר שמיר או מי שיחליפו בהודעה שתימסר.

"תקופת החברות" הינה תקופה המקבילה לעונת הכדורגל בליגה הספרדית (לה ליגה)
1.5
הסמוכה למועד ההרשמה למועדון .מובהר ,כי רישום לפני תום הונת  2018/2019יקנה חברות
במועדון עד סוף עונת .2019/2020
1.6
.2

"התקנון"  -הינו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

החברות במועדון מיועדת לכל אדם באשר הוא ,ללא הבדלי דת ,גזע ומין ,ובתנאי שהוא/היא
אוהדים את מועדון הכדורגל ריאל מדריד .החברות כרוכה בתשלום בהתאם לתעריף המועדון
מעת לעת .כל המעוניין/נת להיות חבר/ה במועדון ,מוזמן/נת ליצור קשר באמצעות אתר
האינטרנט המצויין דלעיל.
אנשים אשר גילם אינו עולה על גיל ( 18להלן" :קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים
במועדון ,נדרשים לקבל את הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופוסיהם החוקיים (להלן:
"ההורים") להצטרפות למועדון וכן ליידע אותם בהוראות תקנון זה .על ההורים לפקח על
פעילות הקטינים כך שלא יפעלו בניגוד לדעתם ו/או להוראות התקנון והמועדון .כל פעילות
שתבוצע על ידי הקטינים במסגרת המועדון מהווה הסכמה של הקטינים ושל הוריהם לאמור
בתנאי התקנון.

.3

לאחר הרישום והתשלום ישלח אל חבר/ת המועדון בדואר לכתובת שנמסרה ,כרטיס החברות
במועדון ("הכרטיס").

.4

רישום למועדון מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה ,לרבות כל שינוי עתידי בהוראות
התקנון.

.5

ניתן לבטל את החברות במועדון באמצעות שליחת בקשת ביטול לכתובת הדוא"ל של המועדון.
במקרה של ביטול כאמור ,לא תחודש החברות לתקופה נוספת עם תום תקופת החברות .בכל
מקרה ,לא יינתן החזר כספי ,חלקי או מלא ,של דמי החבר.

.6

החברות במועדון הינה לתקופת החברות (כהגדרתה לעיל).

כרטיס החברות במועדון
.7

כרטיס החברות מקנה לחברה את ההטבות ו/או השירותים שיעניק המועדון לחבריו מעת לעת,
כפי שיופיע בפרסומי המועדון באתר אינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק שלו מעת לעת ,וזאת
למשך תקופת החברות במועדון.

.8

הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה .במקרה אובדן או גניבה של הכרטיס ,תובא הידיעה
על כך למועדון באמצעות אתר האינטרנט דלעיל ,והמועדון ינפיק לחבר/ה כרטיס חלופי חדש.

הטבות המועדון
.9

החברות במועדון מקנה לחבר/ה הטבות שונות כגון הוזלה בקניית כרטיסים למשחקים ,הוזלה
בקניית מוצרי מיתוג ,פעילויות משותפות והקרנות משותפות של משחקים וכדו' ,והכל
בהתאם למה שיקבע המועדון מעת לעת ,לפי שיקול דעתו המלא.

.10

ההטבות יפורסמו על-ידי המועדון מעת לעת לפי שיקול דעת המועדון ויעודכנו באתר
האינטרנט ובקבוצת הפייסבוק של המועדון .פעילויות שונות שיפרסם המועדון יכולות להיות
מותנות במספר משתתפים מינימלי או מוגבל (לפי הענין) ומועדם ותוכנם יהיו בכל מקרה
כפופים לשינויים ,לרבות שינויים של 'הרגע האחרון' בהתאם לאילוצי המועדון.

.11

מימוש ההטבות מותנה בהצגת כרטיס החבר .כמו כן ,הטבות מסוימות יהיו מותנות ברישום
מראש ו/או בהצגת שוברים מתאימים ,כפי שיקבע המועדון .בכל מקרה חבר לא יוכל לממש
הטבה אשר התוקף שלה פג.

.12

המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן למוצרים ו/או שירותים שהוא יפרסם במסגרת
המועדון ו/או שיעניק לגביהם הטבה כלשהי ובכלל זה לא יהיה אחראי לעצם מתן ההטבה על
ידי הספק הרלבנטי .כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור -עושה כן מרצונו החופשי ועל
אחריותו הוא ולפיכך ,יהא מנוע מלתבוע את העמותה עקב רכישותיו אצל ספק שנכלל בהטבות
המועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לספק זה.

.13

חבר/ה שנרשמ/ה לפעילות שמאורגנת באמצעות המועדון (כגון מפגש ,סיור וכיו"ב) י/תקבל
מהמועדון בדיוור ישיר אישור ביצוע ההזמנה ובו יהיו כלולים התנאים הכלליים שיחולו לגבי
אותה הזמנה .ההשתתפות בפעילות  -לרבות האפשרות לביטול ההשתתפות ,תהיה כפופה
לתנאים הכלליים האמורים.

פרטים אישים
.14

המועדון ידאג לאבטחת המידע האישי שימסור החבר/ה למועדון מפני חשיפתו בפני מי שאינו
מורשה לכך ,וזאת לפי נהלי אבטחת המידע הנוהגים במועדוני לקוחות ביחס למידע אישי של
חברים.

.15

בהצטרפותה למועדון מאשר/ת החבר/ה כי המועדון ישתמש במידע שיתקבל מהחברה או
ייאסף במאגרי המידע של המועדון בגינה ,למטרת משלוח הודעות בדיוור ישיר של המועדון
באמצעות פנייה (כללית או מותאמת אישית) באמצעי תקשורת (כגון טלפון ,דואר ,פקס ,דואר
אלקטרוני הודעת  )SMSובכללן פרסום מבצעים ,הטבות ,מוצרים ו/או שירותים המוצעים
לחברי/ות המועדון .כן מסכים/מה החבר/ה כי הפרטים שלו/ה שי/תמסור למועדון יוחזקו
במאגר מידע אחד או יותר של המועדון ,וייעשה במידע שימוש בהתאם למטרת מאגר המידע
כפי שיעודכן על-ידי המועדון.

.16

החבר/ה רשאי/ת לבטל את הסכמתו/ה זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון ו/או
בהתאם לאמור בגוף הדיוור עצמו .החבר/ה יהיה אחראי/ת לדווח למועדון על כל שינוי שיחול
בפרטיו/ה האישיים ,ע ל מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו/ה .המועדון לא יהיה אחראי לאי
קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון ,בגין אי עדכון פרטים אישיים של
חבר/ת המועדון.

כללי
.17

המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון ,בהודעה בת  30ימים
מראש לפחות ,וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר/ת המועדון עד לזמן ההודעה.

.18

המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף ,לשנות ,לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי
התקנון ,וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט .לחברים לא
תהיה טענה או תביעה בקשר עם שינוי כאמור .החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את
המועדון רק נוסחו החדש .נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי
ההנהלה של המועדון או באתר האינטרנט או בדף הפייסבוק.

.19

כל מעשה או מחדל מצד המועדון (או של מי מהגופים עמם משתף המועדון פעולה) לטובת
הלקוח בשונה מהאמור בתקנון ,הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא יחשבו כויתור מצידם על
האמור בתקנון זה.
 .20מנהל המועדון ו/או העמותה רשאים ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,לשלול מחבר מועדון את
חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל
את ההטבות כולן או חלקן ,באופן מידי ,אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל
המועדון בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים( :א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן
התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא
מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו ,וכן (ג) אי תקינות ,זיוף
או מרמה לגבי החברות במועדון .לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם
האמור לעיל.
 .21במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה ,לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות
ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או להחזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר או
חלקם.
 .22מבלי לגרוע מהוראות הדין ,כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת
בהודעה שימסור למועדון בכתב .הביטול בפועל ייעשה בתוך שבעה ( )7ימי עסקים מיום
שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום  -בתוך אחד-עשר

( )11ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח ,והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר
בהודעת הביטול.
.23

למען הסר כל ספק ,בכל מקום בו נקבע בתקנון זה כי לא תהיה אחריות למועדון ,האמור כולל
גם את העמותה וכל מי שיפעל מטעמם של אלה.

.24

ט.ל.ח.

