תקנון "הטבע שלי"  -החברה להגנת הטבע ,ע"ר
.1

הגדרות
" אתר ה פעילות "  -מיניסייט "הטבע שלי" של החברה להגנת הטבע ,ע"ר ברשת
האינטרנט בכתובת . tevasheli.teva.org.il

" מנהלת הפעילות "  -החברה להגנת הטבע  ,ע"ר .
" ה פעילות "  -אימוץ חלקת טבע ,צמח או חיית בר שהגולש מתחבר אליו לצורך
עזרה בהגנה ושמירה עליהם .
.2

פרשנות
2.1

2.2

.3

בכל מקרה של סתירה ו  /או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים  ,לרבות בכל מדיום אחר  ,תגברנה הוראות תקנון זה
לכל דבר ועניין .
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה
בלשון נקבה ו  /או רבים .

השתתפות בתהליך האימוץ:
על מנת לתרום על המשתתף לפעול כדלקמן :
כניסה להתחלת תאריך "האימוץ"
3.1
בחירת קטגוריה  -חלקת טבע ,צמח או חיית בר
3.2
לאחר בחירת הקטגוריה (חלקת טבע ,צמח או חיית בר) ייפתח מסך חדש
3.3
בו יופיעו לגולש  6אפשרויות בחירה לאימוץ מתוך אותה קטגוריה.
לאחר הבחירה יקבל הגולש הסבר קצר על תהליך התרומה.
3.4
סכומי התרומה יהיו ₪ 100 ,₪ 40 ,₪ 15 :או כל סכום אחר בכפולות של
3.5
. 100
לאחר בחירת סכום התמורה ,יעבור הגולש לעמוד סליקת אשראי ומתן
3.6
פרטים.
לאחר סיום התשלום יעבור הגולש לעמוד תודה ואפשרות שיתוף "תעודת
3.7
אימוץ" בפייסבוק או בוואצאפ.

.4

כללי
4.1

סכומי התרומות ישמשו כתרומה כללית לטובת פרויקטים של החברה
להגנת הטבע  ,ע"ר ולא לטובת פרויקטים מס וימים של האובייקט בגינו
ניתנה התרומה.

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

מנהלת הפעילות וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו  /או
הפסד ו  /או הוצאה שייגרמו למי מהגולשים הקשורים במישרין ו  /או
בעקיפין להליך התרומה ו  /או כל הכרוך ב ה .
ההשתתפות בהליך התרומה הינה באחריותו הבלעדית של הגולש .
מנהלת הפעילות וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על תקלות באתר ו  /או
בכל אתר אחר ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו  /או
כל תקלה אחרת מכל סוג ומין .
לגולשים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו  /או תביעה ו  /או טענה
מכל סוג ומין בקשר להליך התרומה  ,לתרומה  ,לשימוש בכספי התרומה,
לתקנון ו  /או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם .
מנהלת הפעילות תהא רשאית על  -פי שיקול דעתה המוחלט לבטל את הליך
התרומה בכל עת בהודעה שתתפרסם ,ולא תהיה לגולשים כל זכות או
טענה בנוגע לכך.
בהשתתפותו בהליך התרומה מסכים ,מאשר ומצהיר הגולש כי הוא קרא
את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.
תקנון זה מצוי באתר הפעילות ובמשרדי מנהלת הפעילות

