
 

 

  הסינמטק הרצלי -תקנון מנויים 
 

 המנויים. מועדוןלסינמטק הרצליה מברך על הצטרפותך 

 

 :כללי

 בתכניית הסרטים החודשית,שמתפרסות  לכל הקרנות הסינמטקחופשית  מקנה כניסהנוי שנתי מ .1
 .הטרום בכורהקרנות יוצרים, סרטי תלת ממד ולרבות הרצאות, מפגשי 

 נחות יינתנו בכפוף לביצוע התשלום בגין המנוי השנתי במלואו ובמועד.הכניסה החופשית והה .2

 , בתקווה שתחליטעל כך המנוי תקף למשך שנה מיום ההצטרפות. לפני תום תקופת המנוי, ניידע אותך .3
 .חדשול

  או למכירה. ניתן להעברה בלבד ואינוהפרטי לשימושך אישי ווא המנוי ה .4

 : במצטבר תנאים הבאיםכל האם התמלאו אך ורק י אפשרית מנוההקפאת  .5

 חודשיים.לשבועיים תהא בין ה ת ההקפאתקופ .א

 בפקס,או בדואר אלקטרוני של שבוע לפחות,  מראשפורמלית לאחר הודעה ההקפאה תחל רק  .ב
  וקבלת אישור על הפנייה.

 תקופת המנוי.מהלך יותר משלוש פעמים בתבוצע הקפאה לא  .ג

 יחול על: לא המנוי .6

א. סרטים חדשים שלא יושכרו ממפיצים אלא יוקרנו בשיתוף פעולה מסחרי המבוסס על מכירת 
 .כרטיסים, בקשר אליהם יתאפשר למנויים לרכוש כרטיסים במחיר מוזל

מים, אינם פתוחים לקהל או חברות פרטיות לקהלי יעד מסוי אירועים הנערכים מטעם מוסדותב. 
 .המנויים והצופים

ן במפיצים, תלוי לחלוטי -טקים אחרים בדומה לסינמ -בשונה מבתי קולנוע מסחריים, סינמטק הרצליה  .7
להתרחש  מצב של שינויים, עלול בהתאם לכך, אשר ביכולתם לשנות את ההסכמים בהודעה קצרה. 

בדרך  )אם רלוונטי לגבי בעל המנוי(, על השינויסינמטק הרצליה לבעל המנוי דיע וובכל מצב שכזה י
 המנוי. יספק בעל המנוי בעת רכישת שהקשר, 

כל מנוי כפוף לכל הוראות תקנון זה, מצהיר כי קרא ובדק את הוראות תקנון זה, מצהיר כי ההוראות  .8
ביו, ובהתאם הינו מקבל ומאשר את הנ"ל וכפי שישתנו, מעת לעת, לפי החלטת הסינמטק, יחולו לג

 תוכנן והתאמתן ומתחייב לפעול על פיהן.

 .גם לשון נקבהמשמע זה לשון זכר בתקנון  .9

 

 

 

  :ביטול המנוי

 לא יתאפשר ביטול המנוי מרגע הפעלתו. .10



 

 

פיצוי, בשל התנהגות תשלום כל ללא לבטל מנוי  , לפי שיקול דעתו,את הזכותלעצמו סינמטק שומר ה .11
או בלתי חוקית ו/או בניגוד להוראות שתינתנה על ידי נציגי הסינמטק ו/או בשל שימוש לא נאותה ו/

 מנוי במלואם ו/אוה תתקנון זה ו/או בשל אי ביצוע התשלומים הכרוכים ברכישהוראות במנוי בניגוד ל
 . )כולל ביטול תשלומים( במועדם

 

 :תהליך רכישת כרטיסים

 המנוי להזדהות בשמו ובמספר המנוי., על , בכל דרך שהיאהזמנת כרטיסיםבעת  .12

)פרטים  יהנה בעל המנוי מהנחהי(, הקרנות מסחריות ואירועים מיוחדיםבאשר לסרטים בתשלום )
 .בקופות(

 רכישת כרטיסים יש להציג את כרטיס המנוי.קבלת/לשם  .13

בדה גם לנוכח העועם נציגי סינמטק הרצליה, או אחרת ו/אין להתבסס על היכרות אישית מודגש, כי 
 .   מעת לעתשכוח האדם משתנה 

עד על כך, לקופות הסינמטק, להודיע הזמנת כרטיסים, על בעל המנוי ביטול בכל מקרה של שינוי או  .14
, וקבלת אישור על או בטלפון בדואר אלקטרוניאתר האינטרנט, אמצעות ב ,לפני תחילת הסרט תייםשע

 הפנייה.

הנות י, לאו צופים בתשלום יםאפשר למנוי, ותלאיכות חווית הצפייה של כולנו וםתרתהודעה כאמור 
 מהסרט המבוקש.  

  .לנומסרתם פרטים שות סינמטק הרצליה למנויים מתועדת, בהתאם ללמען הסר ספק, כל הודע .15

הנפקת כרטיסים על בסיס מקום פנוי ובשיטת הואיל ומספר המקומות בסינמטק הרצליה מוגבל, נעשית  .16
  על מנת להבטיח את מקומכם. ,מראשכרטיסים הקודם זוכה". מומלץ להזמין  "כל

היה ובמהלך ביצוע ההזמנה, אין מקום פנוי, לא תהיה למנוי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  .17
 .הרצליה סינמטק

 . שיהיה קיים באותה עת אלא לפי המצאיספציפיים אין התחייבות להנפקת כרטיסים למקומות  .18

ש במערכת ומישעשות ידידותי, המנויים מתבקשים ללהפיכת תהליך הזמנת הכרטיסים לקל ולשם  .19
 , ולקבלם במכשיר הסינמט בקומת האולמות.של סינמטק הרצליה אינטרנטאתר ההכרטוס המתקדמת ב

יתבטא ביכולת ר שא ,םכלל המנויי שמימוש בקשותינו הוא לשם הקלת תנאי הצפייה של ,למותר לציין
 הסרטים בדיוק בזמן המיועד ולמנוע תור בקופה.  להתחיל את

, לעתים לצערנו .מראשימים מנע מהזמנת כרטיסים חודש ילה ,היאפעילות תקינה דרך נוספת לסייע ל .20
 כולנו. לע הקשדרך פעילות זו מ ות, ולפיכךמבוטלאינן אך גם  קרובות, הזמנות כאמור אינן ממומשות

הכרטיסים ל וטיבהודיע על ימים לפני ההקרנה וטרחו לאנא הגבילו הזמנותיכם לעשרה בהתאם, 
 .ככל שניתןמוקדם )במקרה של בעיה בהגעה לסרט( 

באמצעות דואר אלקטרוני  התראהיקבל  פעמיםשלוש הזמנה בהתאם להוראות דלעיל  ביטל שלא מנוי .21
ההזמנה הזמנה לפי ההוראות הנ"ל, תחסם עבורו  לוביטנהג ב לאחזר ו, ההתראה אף שעל מנוי. חוזר

 אתראמצעות ב מראש כרטיסים תתאפשר הזמנת לאבאופן אוטומטי ו
 .חודש ימים, אשר בסיומו החסימה תבוטללמשך  בטלפון או/ו האינטרנט

 

 



 

 

 : הנחיות ודגשים למנויים

 :שעות פעילות הקופה .22

 בת, משעה לפני תחילת הסרט הראשון ועד חצי שעה לאחר הסרט האחרון.ש-ימי ד'

, בטלפון או דייבאופן מיאת סינמטק הרצליה, לעדכן  בעל המנוימתבקש  המנוי רטיסבמקרה של אובדן כ .23
  .וקבלת אישור על הפנייהבדואר אלקטרוני, 

 .ש"ח 20של בסך של כרטיס מנוי בעלות הנפקה חוזרת  , בכל מקרה כאמור,יחויבהמנוי בעל 

, באמצעות דרכי ראשחודשים מ 3שומר לעצמו את הזכות, בהודעה מוקדמת של הרצליה סינמטק  .24
במסגרת מבנה  טיפולים נדרשיםאו /, להפסיק את פעילותו לצורכי תחזוקה וההתקשרות שמסר המנוי

 שנה.כל יום ב 14תעלה על לא הסינמטק, וזאת למשך תקופה ש

לתקנון מנויים זה מצורף טופס מילוי פרטים, אשר כל רוכש / מנוי מחויב למלאו ולהחזירו לקופאי, או  .25
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