
 

 

 

 

 

 

 תוקף ההשכרה: מה 7.11.2019 – 1.9.2020 (להלן: "זמן המימוש")1.

 השכרה מותנית בבחירה בתלבושת מראש, ובחתימה על חוזה השכרה ומימוש השובר בדרך הבאה:2.

 הגעה למדידה בסטודיו בתיאום מראש עם המעצבת.1.

 בחירת תלבושת.2.

 חתימה על חוזה השכרה.3.

  איסוף התלבושת4.

 החזרת התלבושת בתוך שבוע ממועד האיסוף.5.

 השכרת התלבושות מהמלאי הקיים בלבד, המלאי מיועד לקהל של ריקודים לטיניים עכשיווים- קהל של רקדנים6.

 בוגרים. (18+)

 ההשכרה כוללת תלבושת גמורה בלבד למשך שבוע, לא כוללת תיקונים ותוספות בתלבושת, ולא כוללת אביזרים,7.

 כל דבר נוסף בתוספת תשלום.

 שובר ההנחה תקף על ההשכרה תלבושת בלבד- לא על תיקונים.8.

 תיקונים בתוספת תשלום: סכום התיקון יקבע על ידי המעצבת בהתאם לתיקון המבוקש.9.

 לא יבוצעו תיקונים ושינויים אסתטיים / שינויים בעיצוב התלבושת.10.

 בתלבושת להשכרה יתאפשרו תיקונים הנובעים מחוסר נוחות בתנועה, ו/או התאמת הבגד למבנה הגוף לפי11.

 שיקולה של המעצבת.

 הזמנת האביזרים תיעשה מראש באותו האופן של הזמנת תלבושת ומותנת בחתימה על הסכם הזמנה.12.

 אביזרים לגבר: דש שרוול, כיסוי לנעל או חגורת כתפיים  -אביזר זהה לכל חברי הלהקה.13.

 אביזרים לאישה: או צמיד , או טיארה וי או טיארה ישרה - אביזר זהה לכל הלהקה.14.

 כחלק מקבלת הפרס תתאפשר מדידה אחת בלבד של פריטים מהקולקציה להשכרה.15.

 לאחר בחירת הפריט להשכרה, לא יתאפשרו החלפות.16.

 לצורך קבלת הפרס יש להגיע לסטודיו ברחוב עוזיאל 43 ברמת גן  בתיאום מראש.17.

 פרס ינתן אך ורק למי שנכלל ברשימה שמית שההפקה סיפקה למעצבת.18.

 המעצבת עושה ומקדישה מזמנה וממלאי התלבושות שאצלה, על מנת לספק את השירות והמוצר הטוב ביותר. ככל19.

 שזוכה בשובר לא יעמוד בתנאי מימוש השובר המפורטים לעיל, לרבות אך לא רק: הגעה לסטודיו שלא בתיאום

 מראש, הגעה לסטודיו שלא בתאריכים שאינם תאריכי תוקף השובר (לפני או אחרי זמן המימוש), דרישה לביצוע

 תיקונים שלא כמפורט לעיל, ועוד כהנה וכהנה אי עמידה בתנאי המימוש –  תהא זכותו למימוש השובר מבוטלת,

 והמעצבת תיחשב כמי שמילאה את חלקה במלואו על הצד הטוב ביותר, בכל הנודע לשובר זה ונתנה את הפרס

 במלואו, כאמור בסעיפים הנל להסכם. כנ"ל במידה וזוכה בשובר, לא מוצא תלבושת לטעמו מתוך המלאי הקיים.

 לזוכה בשובר לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המעצבת בנוגע לשובר זה.

 רקדן שזכה בשובר ולא הגיע לממש אותו בין תאריכי התוקף, וכן רקדן שהגיע אך לא עמד בתנאים המפורטים לעיל,20.

 ועל כן לא מימש את זכותו להשכרת תלבושת ללא עלות  או בהנחה- לא יוכל לממש את הפרס ולא יפוצה על כך.

 השוברים הם אישיים ולא ניתנים להעברה בשום מקרה.21.

 המעצבת מתחייבת להציג בפני הרקדן הזוכה את מלאי התלבושות הקיים, ולאפשר לו למדוד כל פריט שיבחר בזמן22.

 הנתון למדידה.

 כמו כן המעצבת תעזור ביhעוץ לגבי בחירת התלבושת המתאימה ביותר לרקדן/נית.

 המעצבת תחתים את הרקדן על הסכם השכרה/ הזמנה.

 


