הסכם השתתפות בפרויקט הפקת סרט בחו"ל
שימו לב :רק לאחר חתימה על הסכם זה המפרט את התנאים וההגבלות והעברת כל
התשלום תאושר ההרשמה אל הפרויקט.

פרטי נותן השירות
אייל קנטור -יוזמות בחינוך.
מנהל בית הספר למשחק וקולנוע.
050-6388222
Biskolnoa@gmail.com

כללי
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ההרשמה היא בעבור פרויקט שלם הכולל הכנה ,תקופת השהייה בחו"ל והליך
פוסט -פרודקשן ולא בעבור הטיסה בלבד.
בית הספר למשחק וקולנוע של אייל קנטור מארגן מדי שנה פרויקטים לתלמידי בית
הספר הכוללים טיסה ושהייה בחו"ל .כל השירותים הכלולים נרכשים מנותני
שירותים שונים ,כדוגמת :מובילים אוויריים ,ספקי שירותי קרקע שונים ,בתי מלון,
חברות השכרת רכב וכו'.
בית הספר למשחק וקולנוע מתחייב כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות,
למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים
המוזמנים ,למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת
ההזמנה למבוקש.
בית הספר למשחק וקולנוע לא יהיה אחראי לשיבושים ו/או עיכובים ו/או דחיות ו/או
תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתו.
סוכנות הנסיעות "סיגנל טורס" תטפל בסידורי האוויר והקרקע אך היא איננה צד
בהסכם זה שירותיה נרכשים ע"י אייל קנטור ולא ע"י ההורה.

הכנה /פרה -פרודקשן
 .1כחלק מהפרויקט יעברו הילדים מספר מפגשי הכנה לקראת צילומי הסרט.
 .2ההכנה כוללת 5 :מפגשים של כ 3שעות .תאריכים ושעות מדויקות ימסרו בהמשך.

המחנה /פרודקשן
 .1המחנה יתקיים בתאריכים21-29.7.2022 :

.2
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

הקבוצה תיפגש בשדה התעופה  4שעות לפני זמן הטיסה .מיקום ושעה מדויקים
יימסרו בהמשך.
פרטי הטיסה יימסרו בהמשך
ההגעה והחזרה מנתב"ג תתבצע באופן עצמאי.
במשך כל המחנה יהיו עם הילדים  2מדריכים באופן קבוע.
הלינה תהיה בדירת  4חדרים ,זוג בכל חדר ,בנים ובנות בנפרד.
המחנה יכלול סדנאות בנופים והמקומות שמציע האזור ,שיחות סיכום בכל יום
וצילום סרט קצר.
לו"ז יומי יפורסם בהמשך והילד/ה יצטרכו להתחייב אליו.
בחתימתו מאשר/ת ההורה צילום סרטונים /תמונות של הילד/ה לצורך הסרט
שיצטלם ולצרכים שיווקים.

לאחר המחנה /פוסט פרודקשן
 .1לאחר המחנה יועברו חומרי הסרט /הקליפ שיצטלם אל עורך .עלות זו כלולה במחיר
הסופי.
 .2לא יועברו קטעים וצילומים מן ההפקה לגורם שלישי לא אישור מפורש מן המפיק.

עלויות ותנאי תשלום
 .1התשלום בעבור הפרויקט יתבצע באופן הבא:
א .התשלום בעבור הטיסות בלבד יועבר אל סוכנות הנסיעות "סיגנל טורס".
ב .יתרת התשלום תועבר במזומן וביורו אל אייל קנטור.
 .2המחיר המצוין מטה כולל את כלל מרכיבי הפרויקט (הכנה ,הפקה ופוסט) מלבד
התשלום בעבור האוכל 100 :יורו שיגבו בנפרד בטרם הטיסה.
 .3עלויות:
 2,050יורו
הרשמה מוקדמת לפרויקט עד ה1.1.2022 -
זה בלבד
 3,000יורו
עד ה15.1.2022 -
הרשמה מוקדמת הכוללת
את הפרויקט הזה +פרויקט
פסח במחיר מוזל.
 2,100יורו
עד ה15.2.2022 -
הרשמה במועד הרגיל
לפרויקט זה בלבד
 2,400יורו
החל מ15.2.2022 -
הרשמה במועד המאוחר
לפרויקט זה בלבד
המחיר עשוי להשתנות בהתאם לשער היורו /הדולר

תנאי ביטול
 .1ידוע כי התשלום הינו בעבור פרויקט ולא בעבור השהייה בחו"ל בלבד .המחיר כולל
מרכיבים אישיים ומרכיבים קבוצתיים שעליהם אין אפשרות להחזר בשל החלוקה
של המחיר המלא באופן יחסי לפי מספר המשתתפים.
 .2תנאי ביטול:

עד ה21.4.22 -

יוחזר הסכום בניכוי של כ-
 1,185יורו.
אין החזר

ביטול כרטיס טיסה
החל מה21.4.22 -
יתנהל עצמאית מול
חברת התעופה
 .3גם במידה ויצטרך אייל קנטור לדחות את תאריך הטיסה /לשנות את יעדה ישארו
ההחזרים כפי שצוינו בטבלה מעלה.

בריאות ,ביטוח וקורונה
.1
.2

.3
.4
.5

כל ילד/ה יהיה בעל ביטוח פאספורטכארד בעבור נסיעה זו הכולל הרחבה לחבילת
הקורונה שלהם.
במידה וידרש ע"פ משרד הבריאות המקומי או של ישראל בדיקות קורונה לקראת
הטיסה /ביציאה מהארץ /בחו"ל /בחזרה לארץ ,יבצע הילד/ה את הבדיקה גם אם
תכלול תשלום נוסף.
אעדכן את אייל קנטור בנוגע למצב בריאות המחייב תשומת לב על מנת שיוכל לתת
אישור סופי להשתתפות הילד/ה.
כל ילד/ה היוצא לפרויקט יידרשו להיות בעל תו ירוק בתוקף לכל תקופת השהייה
בחו"ל.
במידה ויצטרך הילד בנסיבות רפואיות להישאר תקופה מסוימת בחו"ל בליווי של
בוגר (בידוד ,אשפוז) יידרש ההורה להגיע בתוך כ  48שעות מרגע קבלת ההודעה
אל היעד או לשלם בעבור שינוי הטיסות והכלכלה של המדריך שיישאר איתו/ה.

חתימה ואישור ההסכם
בחתימתי מטה אני מאשר כי קראתי ,הבנתי והסכמתי לכל הסעיפים והתנאים המוצגים
בהסכם זה ואני מאפשר לילדי את השתתפותו בפרויקט זה.
שם מלא של ההורה_________________:
שם מלא של הילד_________________:
מס תעודת זהות של ההורה_______________________:
מס תעודת זהות של הילד_______________________:
כתובת____________________________:
טלפון ההורה_____________________:
מייל ההורה_______________________:
חתימה____________:
תאריך_____________:

