מועדון הצעירים מוביז מבית טוליפ אנטרטיינמנט
 .1מועדון החברים הצעירים "( "movizלהלן " :מועדון הצעירים" או "מוביז" )
מבית טוליפ אנטרטיינמנט
הוקם ומנוהל על ידי ציבלין תקשורת צעירים .2008
 .2תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות מוביז המעוניינים
להיות חברים במועדון הצעירים ,והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן":התקנון").
 .3ההצטרפות והחברות במועדון הצעירים כפופה לתנאי התקנון שלהלן ,כפי שיופיעו
מעת לעת.
. 4האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל
עת על החברים במועדון הצעירים ועל המבקשים להצטרף אליו ,כך שתקנון זה מהווה
תנאי להצטרפות לתוכנית ,וכל לקוח המצטרף כחבר במועדון הצעירים נחשב כמי שקרא
והסכים להוראות תקנון זה ,על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.
. 5לחבר במועדון הצעירים לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון
וההטבות או שינויים בהם .טוליפ אנטרטיינמנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות או
להפסיק את פעילות מועדון הצעירים בכל עת.
. 6טוליפ אנטרטיינמנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים
ממנו.
. 7נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי ציבלין בכתובת :אחד העם ,28
תל אביב או באתר הרשמי של החברה moviz.zivlin.co.il
. 8כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר ,הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.
החברות במועדון הצעירים:
. 9רשאי להצטרף כחבר במועדון הצעירים מי שגילו  12לפחות
 .10ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום.
-2. 11מועד תחילת הזכאות להטבות המוקנות לחברי מועדון הצעירים הינו ממועד אישור
חברותם על ידי טוליפ אנטרטיינמנט.
 .12טוליפ אנטרטיינמנט שמורה הזכות שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון הצעירים,
בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
. 13עם חתימתו על טופס הבקשה להצטרף למועדון הצעירים ,מאשר חבר מועדון
הצעירים כי ידוע לו שטוליפ אנטרטיינמנט תפנה אליו ,בעצמה ו/או באמצעות גורמים
שלישיים עימם תשתף פעולה ,לרבות למטרות פרסומיות ,בכל אמצעי תקשורת ,לרבות,
אך לא רק ,באמצעות דואר אלקטרוני SMS ,והוא מאשר לה לעשות כן.
 .14החברות במועדון הצעירים הינה אישית ,ולא ניתן להעבירה לאדם אחר ,לרבות לבן
משפחה.
 .15חבר מועדון הצעירים יהיה אחראי לעדכן את טוליפ אנטרטיינמנט בכתב בכל מקרה
של שינוי כתובת דואר אלקטרוני  ,מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר.

ביטול החברות במועדון הצעירים:
. 16כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הצעירים ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך
שלושים ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום ו/או דואר אלקטרוני על רצונו
כאמור .במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון
הצעירים לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות ,כמפורט בתקנון זה להלן.
.17החברים במועדון הצעירים ייהנו מהקרנות חגיגיות והפתעות נוספות משתנות
-3 .18בנוסף  -מעת לעת יפורסמו בהקרנות תחרויות שונות ברשתות החברתיות שהמנויים
יוכלו להשתתף בהם.
 .19עם חתימתו על טופס הבקשה להצטרף למועדון הצעירים ,מאשר חבר מועדון
הצעירים כי ידוע לו שטוליפ אנטרטיינמנט ו/או מי מטעמה מצלמים ועורכים את
ההקרנות והפעילויות והאחרון מאשר לשתף ,לצלם ,לערוך ולקדם מוצרים פרסומיים
באמצעות חומרים אלה.
אבטחת מידע ושמירה על פרטיות
. 26טוליפ אנטרטיינמנט תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי
החברים במועדון הצעירים ,והכל בהתאם להוראות הדין החל .עם זאת טוליפ
אנטרטיינמנט אינה יכולה לאבטח את
מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור
של צדדים שלישיים .לפיכך טוליפ אנטרטיינמנט לא תישא בכל אחריות ,ישירה או
עקיפה ,במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הצעירים
הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים
ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
טוליפ אנטרטיינמנט תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הצעירים על מנת
ליידע את החברים במועדון הצעירים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין
אותם ,בין אם בעצמה ובין אם באמצעות גורמים אחרים מטעמה.
סמכות שיפוט
. 27על תקפותו ,פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל .סמכות
השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו ,פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי
המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
. 28בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את טוליפ אנטרטיינמנט ו/או מי מטעמה ,לרבות
בעליה ו/או מנהליה ,ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו
במועדון הצעירים וחברתו תבוטל.
יצירת קשר עם המועדון
. 29בכל פנייה בנושא מועדון הצעירים יש לפנות לכתובת :משרדי ציבלין רחוב אחד
העם  28תל אביב .או לטלפון 03-5109090

