
באתרהגולשיםאתמברכת511896722ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברת

האינטרנט שלה.

אתעבורכםוריכזהאספה511896722ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברת

התכנים, הנתונים, המידע והכלים אשר עשויים לעניין אתכם .

כללי.1

ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברתשלהאינטרנטבשירותהשימוש.1

בשירותהמשתמשכללהם.הסכמהעלומעידשלהלןלתנאיםכפוף511896722

כלפיטענהכללותהאלאכיהואמסכיםבנוסף,ומקבלם.השימושלתנאימסכים

מטעמה.מיאו511896722ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברת

לתקנוןומסכיםשקראלאשרבוהמשתמשעלבשירותשימושלעשותעל-מנת.2

במלואו.

ללאשימושכלבולעשותו/אוממנוחלקכלו/אוזהתקנוןלשכפלו/אולהעתיקאין.3

הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו .

ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברתעל-ידיומנוהלמופעלזהשירות.4

שירותלמוקדלפנותניתןהאינטרנטלשירותהקשורהשאלהבכל.511896722

alisa@lunatours.co.ilשכתובתו:דוא"לבאמצעותהלקוחות 

תנאי התקשרות עם החברה.2

ביןהכוללשירותמספקת511896722ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברת.5

היתר, חבילות סאמר סקול באנגליה ,הכל בכפוף להוראות תקנון זה.

נקבעיםוחובותיוזכויותיושכןבקפידה,הללוהתנאיםאתלקרואמתחייבהמזמין.6

חוזרתובלתימוחלטתהסכמהמהווהמהחברההשירותיםרכישתכן,כמוהם.עלפי

למיו/אולויהיושלאולכךאלובתנאיםהאמורלכלמטעמומיוכלהמזמיןשל

ו/אומבעליהמיו/אוהחברהנגדבעקיפיןו/אובמישריןתביעהו/אוטענהכלמטעמו

מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אלא על פי המפורט בתנאים אלו.

הופנתהלאו/אואלותנאיםקראלאכיהמזמיןשלטענהכלתשמעלאכימובהר.7

תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לסאמר סקול באנגליה באמצעות החברה.

השירותים הניתנים בחבילה-כללי.3

סדירהתעופהחברת(אולנתב”גוחזרהעלאלחברתשללאנגליהטיסהכרטיס.8

סיבהמכללארץ משתתףבחזרהלהטיסתיאלץסילבוסבהם חברתבמצביםלמעטאחרת)

.שהיא לפני תום התקופה



התעופהלשדהובחזרההלמידהלמרכזשבאנגליההתעופהמשדההעברות.9

שבאנגליה.

מגורים בפנימיית מרכז הלמידה (ראה סעיף מגורים)..10

כלכלה מלאה..11

לימודי אנגלית לרבות שימוש בציוד ובעזרי למידה ..12

עד5לכלמקומימדריך(בנוסף,משתתפים.קבוצתלכלצמודהישראליתמדריכה.13

ילדים).8

פעילות הווי, ספורט וחברה בהתאם לתכנית ספציפית של כל מרכז ומרכז..14

ביטוח רפואי בחו”ל לכל ילד וביטוח מטען..15

כל תכנית נתונה לשינויים בהיקף התכנית ובתכניה..16

לקרואנוסעכלבאחריותסטנדרטי.מטעןוביטוחרפואיביטוחכלולהטיולבמחיר.17

לבצעדעתושיקולפיועלהצורךובמידתלחו"להיציאהבטרםבפוליסהולעיין

הרחבות או ביטוח נוסף על חשבונו.

בהתאםהביטוחחברתמולישירותההוריםידיעליעשוהביטוחלחברותתביעות.18

לתנאי הפוליסה.

טיסות:.4

ישירותטיסותהןאחרת,צויןאםאלאהמשתתפיםאתהחברהמטיסהבהןהטיסות.19

מנתעלהנדרשיםהשינועזמנילאילוציבהתאםהכלסדיר.אושכרטיסותמסוג

להביא את המשתתף ליעד במועד תחילת הלימודים ושיקול דעתה של החברה.

לתנאיובהתאםהתעופה)חברת(להלן:האוויריהמובילידיעלמבוצעותהטיסות.20

אועיכובואובדןביטוליםהקדמות,שינויים,לעיכובים,אחריותולרבותובאחריותו,

נזק לכבודה על פי כל דין לרבות מגבלות מכח אמנת ורשה.

בע”מ.טורסלונהמקבוצתסילבוסחברתידיעלבמרוכזירכשוהטיסהכרטיסי.21

מועדישינויהקבוצה.כלעםיחדשנקבעובתאריכיםוחזרהיציאהמחייבהדבר

חברתלכלליבכפוףהתעופהחברתלמשרדיבשלוםכרוךהחזרהאוהיציאה

התעופה לצורך ביצוע השינוי.



במועדנגביםאשרביטחוןוהיטלדלקתוספתנמל,מיסיכולליםהטיסהשירותי.22

רכישת כרטיס הטיסה. גביית עלות כרטיס הטיסה המעודכנים ליום התשלום.

מטען.5

אחדגבתיקוכןק”ג20עליעלהלאשמשקלהאחתמזוודהיכלולהמשתתףמטען.23

נוספת,מזוודהאוחריגמזוודהגודלעודף,מטעןעבורק”ג.7עליעלהלאשמשקלו

הנהוגיםלתנאיםבהתאםמהמשתתףישירותנוסףתשלוםהתעופהחברתתגבה

אצלה. חיוב זה יחול על המשתתף בלבד.

העברות.6

למרכזוהסעתםבלונדוןהתעופהמשדההמשתתפיםלאיסוףמתחייבתהחברה.24

לפנישייצאמשתתףכייודגשהתעופה.לשדההלימודממרכזהעברתםוכןהלימוד,

המתוכננתהטיסהתאריךלפנילארץיחזורו/אולאחריואוהקבוצתיתהטיסהתאריך

או לאחריו יישא בעלויות העברה.

מגורים.7

וכןלשלושהחדרלשניים,חדריחיד,ללינה(חדראופציותמספרומרכזמרכזלכל.25

הלאה.

המגורים נפרדים לבנים ובנות..26

שכלמנתעלאפשרימאמץכלתעשהבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברת.27

כךעלהתחייבותלהוותכדיבכךאיןאולםביקשאותוהחדרסוגאתיקבלמשתתף

בכלמשתנהבחדרהילדיםמספרשביקש.החדרסוגאתבפועליקבלמשתתףשכל

פאזלהינובחדריםהתלמידיםשיבוץהחדרים.ולגודללכמותבהתאםומרכזמרכז

מולאלזאתכלמיוחדות.ובקשותמינוהתלמיד,בגילהמתחשבומסובךמורכב

האפשרויות הקיימות. לפיכך, בית הספר אינו יכול להתחייב כי כל הבקשות תענינה.

לימודי האנגלית.8

בהתאםוזאתבשבועאקדמאיותלימודשעות20ניתניםהלימודממרכזיבחלק.26

לימודשעות15מספקים בהםאקסטריםמחנותלמעטומרכז,מרכזבכלהלימודיםלתכנית

אקדמאיות.



ספרים חוברות ועזרי לימוד ינופקו על ידי בית הספר..27

טיולים, פעילות הווי, פעילויות חברתיות ופעילות ספורט..9

המוצעתהפעילותעלפרטניבאופןלהתעדכןישספציפית.תכניתומרכזמרכזלכל.28

בע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתשלהאינטרנטבאתרמרכזבכל

ובפרסומיה.

שלהאינטרנטבאתרהםגםמפורטיםומרכזמרכזבכלוהאטרקציותהטיוליםאתרי.29

חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ובפרסומים מטעמה.

כל תכנית נתונה לשינויים בהתאם למגבלות שונות..30

תאריכי היציאה וגילאי המשתתפים.10

.10-18הגילאיםבטווחפועליםסקולהסאמרמרכזי.31

באתרמפורסמיםוהםומרכזמרכזבכלשוניםהינםוהחזרההיציאהתאריכי.32

האינטרנט של חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.

מדריכים.11

מדריךישנובע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתפועלתאיתםהמרכזיםבכל.33

ילדים.8עד5לכלומוסמךניסיוןבעלבוגרמקומי

ישראליתמדריכהמטעמהמוציאהבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתבנוסף,.34

דוברת עברית ואנגלית.

המדריכיםלביןוהוריהםהמשתתפיםביןמפגשבארץיתקייםללונדוןהיציאהלפני.35

הישראלים לשם היכרות והעברת מסרים.

הרשמה.12

טורסלונהמקבוצתסילבוסחברתידיעלתעשהסקוללסאמרמשתתףהרשמת.36

בע”מ.

התלמידביןהאינטרנטאתרדרךאובמילבטלפון,שירותנציגיבאמצעותתעשהההרשמה.37

והוריו לבין נציג חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.



הסכםעללחתוםמטעמואפוטרופוס/הוריואוהמשתתףעלההרשמהביצועלשם.38

ההרשמה.טופסעלולחתוםליש"ט350ע"סרישוםדמילשלםוכן,התקשרות

דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול הזמנה..39

עבורהתשלוםמלואאתקיבלושהמארגניםבכךמותניתבתכניתהשתתפות.40

הטיסה.מועדלפנייום45מיאוחרלאהתכנית

מלואאתלידיהתקבללאבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתבובמקרה.41

אתלבטלבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתרשאיתלעיל,כמפורטהתשלום

ההרשמה ואת ההשתתפות בתכנית הלימוד.

ביטולים.13

יוחזרלחו”להיציאהתאריךלפניבחו”ל)ו/אובארץעבודה(מלאיםימי45עד.42

ביטולודמיליש”ט350בסךרישוםדמילמעטידיועלששולםסכוםכללמשתתף

עלות הטיסה .

21ועדלחו”להיציאהתאריךלפניבחו”ל)ו/אובארץעבודה(מלאיםימי45מהחל.43

בנוסףוזאתהקורסביטולכדמיליש”ט900יגבולחו”להיציאהתאריךלפניימים

לדמי הרישום וכן עלות הטיסה כולה.

שהיא.סיבהמכלהחזרכליינתןלאלחו”להיציאהלפניימים21מהחל.44

חשבוןעלתהאשהיאסיבהומכלביטולשלבמקרהלישראלמשתתףהחזרתעלות.45

המבטל.

כל ביטול חייב להיעשות בכתב..46

חברתבמשרדיהביטולמכתבקבלתיוםיהיההביטולימילמנייןהקובעהתאריך.47

סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.

סיבהמכלקבוצהשליציאתהלבטלרשאיתבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברת.48

מצדיקאינוהנרשמיםמספראםלרבותלחו”ל.היציאהתאריךלפנייום15עדשהיא

כלתהיהלאלמשתתףיציאתה.אתבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתלדעת

טענה בשל כך.

שלשבמקרההריבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתמאמצילמרותכייובהר.49

במסמךכהגדרתועליוןכחשלנסיבותבשלסקוללסאמרקבוצהשליציאתהביטול



כספיםהשבתבמדיניותתלויהבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברת,תהיהזה

וככלמוחלטבאופןהטובברצונהו/אוהתעופהחברתשלטיסהכרטיסלרבות

נכוןזההכוונהמה–התעופה.חברתמולאלשביכולתהככללסייעתפעלשיידרש

עובדתית?

אשרות ודרכונים.14

בחו"ל.השהותתקופתכוללמהארץהיציאהמיוםחודשים6ל-תקףדרכון.50

נוסע בעל דרכון שאינו ישראלי מחויב לדווח לסילבוס לפני מועד היציאה..51

כל הוצאה או נזק הנגרמים בגין דרכון שאינו בתוקף יחולו על הנוסע בלבד..52

סירוב לרישום והפסקת השתתפות בסאמר סקול.15

אתלדחותהזכותאתלעצמהשומרתבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברת.53

צורךללאבלבדדעתהשיקולפיעלוזאתאדםכלשלסקוללסאמרההרשמה

בהנמקה.

כלשלהשתתפותולהפסיקבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתרשאיתכן,כמו.54

דרישתו/אולקבוצההאחראיהמלווההמדריךשלדעתושיקוללפיבתוכניתחניך

ו/אוהלימודיםתכניתשלהתקיןבמהלךפוגםאוהפרעההמהווהבחו”להספרבית

הפעילויות הנלוות לה.

שלהמלאוהמימוןבחו”ללשהייההאחריותכאמור,השתתפותהפסקתשלבמקרה.55

זהבכללבלבד.המשתתףעליחולוואילךההודעהמתןמרגעהמשתתףהוצאות

טיסה, לינה בבית מלון ובמידת הצורך הסעות, דמי ליווי וכל הוצאה אחרת.

מצב רפואי מיוחד.16

תקין,רפואיבמצבהינוסקולבסאמרהמשתתףילדםכילהצהירנדרשיםההורים.56

כלעללדווחוכןסקולהסאמרבתקופתשםושהייתולחו”לנסיעתואתהמאפשר

עניין מיוחד הדורש התנהלות מיוחדת עבורו.

באחריותסוגן.ומהתרופותצורךילדםאםבמפורשלהצהירנדרשיםההורים.57

ההורה לצייד את ילדו  בכמות תרופות מספקת.



ברורותהוראותבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתלחברתלמסורנדרשיםההורים.58

הנדרשהטיפולועלכזהוישבמידההמיוחדהרפואיהמצבלגביבכתבממצהוהסבר

במידת הצורך בעברית ובאנגלית.

רפואיאישורבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתלחברתלהמציאנדרשיםההורים.59

הנכוןהדיווחעלהאחריותסקול.בסאמרלהשתתףורשאיכשירשהילדבכתב

והמלא לגבי מצבו הרפואי של הילד חלה על ההורים בלבד.

הסתרתו/אודיווחהעדרכיבזאתמבהירהבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברת.60

הביטוחאתאוטומטיתלבטלעשויההילדשלהרפואילמצבובנוגעכלשהומידע

הרפואי של הילד בחו”ל ובכך לסכן את הילד.

יז.  כללי

בלבדכמתווכתהיאכימפורשותמודיעהבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברת.61

הלימודמרכזועובדימנהליבעלי,לרבותהשירותיםנותניכלללביןהמשתתפיםבין

ובתי הספר באנגליה, חברות התעופה וכדומה.

אשרתקלהלכלאחראיתבע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתחברתאיןזומסיבה.62

אימחמתנוסעלכליגרםאשרנזקאושיבושלכלבעקיפין,וביןבמישריןביןתתרחש

זהובאתרבחוברתהמפורסמיםהשירותיםשלחלקיביצועו/אולקויביצועו/אוביצוע

במקומוהפועלו/אולמשתתףהנ”להשירותיםנותניידיעליגרםאשראחרנזקוכל

לתבועמשתתףשלמזכותולגרועכדידלעילהכלליובמידעבתנאיםאיןומטעמו.

במישרין את כלל נותני השירותים ו/או חלק מהם.

יח. כח עליון

חברתשלסבירהבשליטהשאינםנסיבותאואירועעליון”-“כחזהבתקנון.63

מנעואשרהאחריםהשירותיםמספקימישלו/אובע”מטורסלונהסילבוס מקבוצת

לעמודהאחריםהשירותיםממספקיו/אובע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתמחברת

באיזו מההתחייבויות.

מסוגגםהואעליוןכחכימוסכםההגדרה,מכלליותלגרועמבלי.64

הראדמה,התפרצותרעידתאש,עשן,ברק,התפוצצות

חריגים,מגיפהבטחונייםגעש,פרעות,שביתות,סערות,סופה,שיטפון,מלחמה,אירועים

לעיל,כהגדרתועליוןכחמסוגאירועואירעבמידהכימוסכםאחרים.טבעופגעי



מנותניממיו/אובע”מטורסלונהסילבוס מקבוצתמחברתימנעמכךוכתוצאה

עלזהתקנוןכהפרתהדבריחשבלאמההתחייבויות,איזולקייםהאחריםהשירותים

ונותנימהספקיםמיידיעלו/אובע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברתידי

השירותים האחרים. למען הסר ספק כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו.

אינה511896722ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברתהדיןלהוראותבכפוף.65

נזקכלאולמטעןנזקמחלות,תאונות,מ:כתוצאהשיגרמוהנוסעלנזקיאחראית

העלול להיגרם לנוסע לרבות תאונות, שוד, גניבה, אובדן מטען או ציוד אישי.

לא יינתנו החזרים בגין הפסקת הטיול מכל סיבה שהיא..66

זה מפר זכויות יוצרים שלעותקיט. בוררות

511896722ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברתשלמזכותהלגרועמבלי.67

לכלביחסבוררותלהליךלפנותהמשתמשמחויביהאשיפוטית,ערכאהלכללפנות

לונהמקבוצתסילבוסחברתכנגדלמשתמששתהאתביעהו/אודרישהו/אוטענה

.511896722ח.פבע”מטורס

.המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית  הבוררות.68

בוררותהליךבאמצעותרקיתבררוהמשתמששלטענותו/אודרישותו/אותביעות.69

בפני511896722ח.פבע"מטורסלונהמקבוצתסילבוסלהסכמתבכפוףשיתקיים

.בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד

כ. תנאים נוספים

שומריםמטעמהמיו/או511896722ח.פבע”מטורסלונהמקבוצתסילבוסחברת.70

לשיקולבהתאםלזמן,מזמןשירותבהשימושוכלליההוראותאתלשנותזכותכלעל

דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו.

המשתמשבו.בשינוייםולהתעדכןזהבתקנוןלפעםמפעםלעייןמתחייבהמשתמש.71

ן.יהא מנוע מטענה כי לא התעדכן בשינויים בתקנו

נמעןלהיותהתקשורת,לחוק40לתיקוןבהתאםמסכיםכי הואמצהיר,המשתמש.72

עת  לפנותבכלשיוכללוידועוכישירותמהאליושישלחופרסומיותלהודעות

התפוצהמרשימתהסרתולצורך,שירותבהמופיעההמיילכתובתבאמצעות

והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.



ביתיהיה,שירותבלשירותיםהנוגעבכלומחלוקתענייןבכלהבלעדיהשיפוטמקום.73

המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת  ישראל. 


