
הכנס יתקיים בימים ראשון-חמישי 3.6-30.5 לשנת 2021.  •

לתשומת ליבך, מרכז הכנס יתקיים במלון דן אילת.  

הרישום הינו לכל ארבעת לילות הכנס.  •

קבלת החדר בכפוף להצגת רישיון עו"ד בתוקף.  •

קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, פינוי חדרים עד השעה 11:00.  •

למעט רויאל גארדן שם קבלת החדרים החל מהשעה 16:00.  

ההזמנה שייכת לעו"ד המזמין ואינה ניתנת להעברה.  •

בקשות מיוחדות בגדר בקשה בלבד.  •

שימו לב! ההגעה לכנס למחוסנים ומחלימים בלבד, ילדים מתחת לגיל 16 
בכפוף לבדיקת קורונה שלילית 48 שעות לפני ההגעה לכנס

תקנון



מספר משתתפי הכנס ומספר החדרים בבתי המלון ובטיסות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם מוקדם כל האפשר.  •

https://events.arkia.co.il/law2021 :ההרשמה לכנס מתבצעת באמצעות אתר רישום ייעודי לכנס בכתובת  •

מרכז הרישום הייעודי פעיל לשירותכם החל מ- 21.3.2021.  •

בימים א'-ה' | בין השעות 10:00-16:00  | בטלפון 03-6903388 | בימי שישי, ערבי חג וחג המרכז סגור.  •

בעת ההזמנה יש למסור מספר רישיון עורך-דין.  •

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי עד 6 תשלומים ללא ריבית.  •

סיכום הזמנה וחשבונית יישלחו לנוחיות המזמין לדוא"ל שיימסר ע"י המזמין.  •

יש לוודא את פרטי ההזמנה עם קבלת סיכום ההזמנה.  •

ההרשמה למופעים הינה על בסיס מקום פנוי ותתבצע בעת הרישום לכנס.  •

הכניסה למושבים המקצועיים תותר עם תג כנס בלבד.  •

רישום אשר לא יצורפו אליו מלוא דמי ההרשמה כמפורט כולל נלווים, ילדים, וכו' לא יטופל עד שישולמו במלואם.  •

המועד האחרון לרישום לכנס 07.05.2021.  •

ההרשמה מותנית במינימום משתתפים - חברת הרישום רשאית לבטל מלון מפאת רישום שאינו עומד בכמות מינימום.  •

הנחיות כלליות לרישום



יש להתייצב שעה וחצי לפני המראה.  •

ארקיע אינה מתחייבת לקבל נוסעים שהתייצבו באיחור לטיסה. נוסע שלא התייצב לטיסה במועד יחויב בתשלום מלא.   •

יש להצטייד בתעודת זהות כולל ספח. ילדים עד גיל 16 שמתייצבים ללא ליווי הורה, חייבים להצטייד בדרכון ישראלי בתוקף.  •

בעלי אזרחות זרה יצטיידו בדרכון בתוקף.  

ניתן להעלות למטוס עם תיק יד שגודלו אינו עולה על 55*40*20 ומשקלו עד 7 ק"ג.    •

בנוסף ניתן להצטייד בכבודה לתא המטען עד 20 ק"ג.  •

טיסות



הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד למשרדי "ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ
law.con@arkia.co.il :באמצעות מייל לכתובת

דמי רישום
1. במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות בכנס תגיע עד ל-12.5.2021 יוחזרו 50% מדמי הרישום.  

2. במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות בכנס תגיע לאחר ה- 19.5.2021 לא יוחזרו דמי הרישום       
     למשתתף/ים, לנלווה/ים ולילדים.

דמי לינה )במקרה של ביטול או שינוי(
שינויים:

1. שינוי בהזמנה שיתקבל בכתב עד ליום 9.5.20211 יחויב בסך של 50 ₪ דמי טיפול להזמנה  
2. שינוי שיתקבל בכתב ובמשרד הכנס החל מיום 12.5.2021 ועד 48 שעות לפני מועד הכנס יחויב בסך של 150 ₪          

     דמי טיפול להזמנה.
3. החל מ- 48 שעות לפני הכנס ועד מועד הכנס – לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה.  

ביטולים
1. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע עד ליום 15.4.2021, יחויב המבטל במחיר לילה אחד  

     ע"ב פנסיון והרכב החדרים המוזמנים.
2. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע מיום 16.4.2021 ועד ליום 15.5.2021 יחויב המבטל במחיר שני לילות  

         ע"ב פנסיון והרכב החדרים המוזמנים.
3. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע לאחר 16.5.2021 יחוייב המזמין במחיר המלא לפי הזמנתו.  

שינויים וביטולים



 טיסות )במקרה של ביטול או שינוי(
1. שינוי בהזמנה שיתקבל בחברת ארקיע מיום ביצוע ההזמנה ועד שעתיים לפני מועד הטיסה יחויב בסך של 50 ₪ דמי שינוי לאדם.  
  2. ביטול הזמנה שיתקבל בחברת ארקיע מיום ביצוע ההזמנה ועד שעתיים לפני מועד הטיסה יחויב בסך של 100 ₪ דמי ביטול לאדם.
  3. במקרה של אי הופעה לטיסה המוזמנת, לא יוחזר התשלום עבור הטיסה הזמנת טיסה אחרת תחויב בעלות מלאה של כרטיס נוסף.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן
ביטול עסקת מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן ללא יוצא מן הכלל יחולו דמי ביטול 

 מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם
1. ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן "צרכן" - מי שקונה נכס     

     או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר שאינם ימי  
     מנוחה ממועד היציאה.

2. הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה.   
law.con@arkia.co.il :3. ביטול בכתב יש לשלוח לכתובת המייל  

     חובה לציין מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו הביטול יכנס לתוקפו עם קבלת מספר אישור ביטול.
4. למרות כל האמור לעיל - נרשם שביטל השתתפותו בכנס, בתוך 14 יום ממועד הרישום, אך לא יאוחר מיום 16.5.2021, הנמוך     
     מביניהם ישולמו דמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ לפי נרשם שביטל לאחר תאריך 16.5.2021 – ישלם את מלוא   

     דמי הביטול. 

שינויים וביטולים



ביטולים או שינויים ע"י לשכת עורכי הדין כתוצאה ממדיניות ממשלה והגבלות:
במידה ויבוטלו אירועי התרבות בכנס כתוצאה ממדיניות ממשלה אשר מגבילה התכנסויות, הכנס יתקיים כמתוכנן, לא ניתן יהיה לדרוש • 

החזרים בגין הכנס למעט החזר עבור כרטיסי המופעים שנרכשו. 

ידוע ומובהר למשתתף בכנס השנתי כי בכל מקרה בו בשל הוראת דין ו/או הנחיית רשות מוסמכת, לרבות משרד הבריאות ו/או • 
משטרת ישראל, שבקשר עם מצב החירום הלאומי עקב מגיפת הקורונה, יאסר ו/או ימנע או יוגבל, מעת לעת ובכל דרך שהיא, בין 

במישרין ובין בעקיפין, קיום הכנס השנתי, כולו או חלקו, ו/או השתתפות בו, תהא רשאית לשכת עורכי הדין להודיע, בכל עת, על ביטולו 
של הכנס השנתי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה של ביטול הסכם זה כאמור לעיל, תחול על ההתקשרות שבין משתתף הכנס והמלון שבקשר • 
עם אספקת חדרים ושירותים במועד הכנס השנתי, מדיניות הביטולים של המלון החלה העניין, ויובהר למלון הזכות לבטל ההתקשרות 

ללא עלות.

יובהר כי במידה ויבוטל הכנס כולו לרבות לינה בשל הוראת דין ו/או הנחיית רשות מוסמכת, לרבות משרד הבריאות ו/או משטרת • 
ישראל, שבקשר עם מצב החירום הלאומי עקב מגיפת הקורונה , יוחזרו כספי ההזמנה במלואם. 

לשכת עורכי הדין לא תהא אחראית, לכל דבר ועניין, לרבות לכל תשלום השבה או פיצוי, שבקשר עם הזמנת חדרים ושירותים מהמלון • 
או ביטולם, לרבות במקרה של ביטול הכנס השנתי בנסיבות האמור בסעיף זה. 

ידוע ומובהר למשתתף הכנס השנתי כי לשכת עורכי הדין איננה מתחייבת לתוכנית הכנס וכי התוכנית יכולה להשתנות על פי שיקול • 
דעתה של הלשכה ובהתאם לצורך, כמו כן מובהר כי לשכת עורכי הדין איננה מתחייבת לאומנים ספציפיים ואלו יכולים להשתנות על פי 

שיקול דעתה.

כמו כן מובהר כי בשל מגבלות הקורונה וההגבלות בנושא כמות הקהל המותרת, כמות הכרטיסים לכל הופעה תהיה מוגבלת ועפ"י • 
הוראות הדין , כמו כן זכאית לשכת עורכי הדין להעביר את משתתפי הכנס בין המופעים השונים, לקזז כמות אנשים אף מהופעות 

אליהן נרכשו כרטיסים )הביטול יעשה עפ"י סדר רכישת הכרטיס( ואף לבטל הופעות בעת הצורך.

ויודגש במקרה ובו יבוטלו הופעות יהא זכאי המשתתף לקבל החזר מלא של עלות ההופעה אולם מובהר כי אין באפשרותו לבטל את • 
השתתפותו בכנס. 

שינויים וביטולים


