
 THE VILLAהסכם התקשרות להזמנת אירוח במתחם 

 המשכיר: להלן 850-1874754פ אשקלון טלפון .מ ח"י האחים סלע השקעות בע.א.ש

 :לבין 

 ____________________ז .ת____________________ שם מלא 

 ___________________טלפון _____________________ כתובת 

 ______________________________________________: מייל 

 

כירות השבכניסה חד פעמית ניתנת למי אשר חתמו ואישרו הסכם התקשרות בהסכם זה ושילמו את דמי הזכות לבלות בלופט כאורחים 

משלתיות והעירוניות ולשמור המ, הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות, והם מוכנים לפעול בהתאם לנהלים והכללים ולקיים הוראות כל דין 

 .האורחים להוראות המפורטות היא תנאי כניסה למושכר / הסכמתו המלאה של השוכר . על הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה

ההוראות שבתקנון . לשביעות רצון כלל האורחים בו, ינוהל ברמה גבוהה THE VILLA מטרת הסכם זה היא להבטיח כי מרכז הנופש והבילוי 

 .נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל האורחים וכן שמירה על הציוד המושכר

 :לפיכך והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 :שוכר מתחייב לשכור את המושכר מהמשכיר לאירוע חד פעמי המתקיים  ה. 4

 _______עד שעה ____________ ועד יום  _______ החל משעה ___________ תאריך     

 .אנשים _____  -מחיר שכירות הלופט נקבע בהתאם לכמות המוזמנים לפיכך השוכר לא יכניס לשטח המושכר יותר  מ. 2

 ₪ 288כל איחור בפינוי המתחם יחויב המשכיר בסך של . לאדם ₪  488כל אדם נוסף יהיה חייב באישור מראש ובתשלום נוסף של      

 .כל הקבוצה לשעה עבור     

השוכר יעביר מקדמה בסך של . מ "כולל מע______לעיל ישלם השוכר למשכיר סך של  4כאמור בסעיף  המושכרעבור השכרת . 3

 .מ "י האחים סלע השקעות בע.א.ש ש"ע 437799חשבון  198סניף  28בנק :    לחשבון שפרטיו כדלקמן ______ 

 .יתרת התשלום ביום האירוח בטרם כניסת השוכר למושכר      

 .הלופט מותניית בתשלום מלוא דמי השימוש בטרם כניסת השוכר למושכר השכרת . 1

 .או גרימת נזק למושכר/של ביטול ו הלצורך בטחון ולמקר₪  4588ס "עצק בנקאי  / קדון אשראי יהשוכר ימסור פ. 5

 בנוסף יהיה אחראי על.כוש על השוכר חלה האחריות במקרה של נזק לרכוש ויהיה אחראי על הוצאות תיקון או החלפתו לחדש של הר. 7

 .ציוד חסר     

 .או שאינה חוקית /הנהלת המקום רשאית להפסיק את האירוע עקב פגיעה ברכוש או התנהגות בלתי הולמת ו. 7

 .במידת הצורך וככל שיידרש יציב השוכר שומר לצורך אבטחת האירוע. 0

 שימוש,הפעלת מערכת השמע ,קוזי'לגוכניסה  שושכר לרבות שימוהשוכר מצהיר כי המשכיר הסביר לו כיצד להשתמש במתקנים שבמ.  9

 .במקרן ועוד      

 .השוכר יהיה אחראי גם לפעילות ככל שתהיה גם מחוץ למתחם הלופט . 48

 אין להביא מערכות שמע חיצוניות ללא אישור המשכיר , במושכר קיימות מערכות שמע .  44

 להתלונן או לדרוש פיצוי כל שהוא זכות  בכל זמן נתון בכדי לבדוק את המושכר ולא תהיה למשכירכנס יהמשכיר או מי מטעמו רשאי לה.  42

    כניסתו של אדם אשר גרם בעבר לנזק כל שהוא בעת שהייתו במושכר או אדם שנהג ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע .  43

 .בצורה בלתי הולמת כלפי צוות הלופט או האורחים       

 למען הסר ספק במתחם,  השוכר מצהיר כי ידוע לו שמותקנות מצלמות במתחם לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי במתחם . 41

 מותקנים מצלמות לכן האחריות על כל מה שקורה לאאלו  ובאזוריםשירותים ומקלחות  ,  קוזי'וגמתחם ספא ,קיימות שתי סוויטות       

 .זקים והן מבחינה פלילית תחול על השוכר באזורים אלו הן מבחינה  נ      

 .ב להסכם זה "השוכר מתחייב לפעול בהתאם לנספח הבטיחות המצ.  45

 מומלץ .ההנהלה אינה אחראית על גניבות או נזק או אובדן . בשטחי המושכר 'וכונשק ,מפתחות,ארנקים,מזון,אין להשאיר חפצי ערך .  47

 . שלא להביא כלל חפצי ערך ללופט       

 .בכל זמן נתון ישנו מנהל תורן האחראי על הלופט ובכל בעיה יש לפנות אליו .  47



 כמו כן המשכיר מתריע בזאת כי במידה והשוכר או האורחים . 40שתיה חריפה מתחת לגיל /חל איסור מוחלט על הכנסת אלכוהול .  40

 חיי אדם והפרעה לציבור עקב כל סיבה שהיא לרבות אי שמירה על  סיכון, סכנה מסויםבמובן יגיעו למצב של שיכרות אשר תהווה       

 האירוע עלול לבוא על סיומו בטרם עת,שיכור  השקט והצעקות או לחילופין גרימת נזק לציוד במתחם לאור אי השליטה של אותו אדם      

 .וללא כל פיצוי כספי כל זאת בכפוף לנהלי פוליסת הביטוח       

 הנהלת המקום לא,עה או חבלה גופנית חובה לגשת לתחנת העזרה הראשונה לקבלת טיפול ראשוני ותיעוד המקרה במקרה של פצי. 49

 .תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלא תועדה בספר העזרה הראשונה במועדון      

 שמור או לספק  מקומות חניה ואינה אחראית על כל נזקללא תשלום ההנהלה אינה מתחייבת להחניה שבמתחם המועדון הינה ציבורית .28

 שיגרם לרכב חונה      

 לנספח להסכםבתום האירוע יש להחזיר את המושכר כפי שהושכר במידה ויגרם נזק תחויבו בסכום עלות התיקון כפי שמופיע בהמשך . 24

 או כתוצאה/עליון ו מכוח מובהר בזאת כי אין המשכיר או ההנהלה או מי מטעמה אחראים על כל ביטול של אירוע הנגרם כתוצאה . 22

 או טענה כנגד/או טריבונל כלשהו והמזמין מוותר מראש בזאת על כל דרישה ו/או מוסד או חברת חשמל ו/מכורך או החלטת רשות ו      

 טעמה או מי מ/המקום ו      

 :במקרה של ביטול ההזמנה יחולו דמי הביטול הבאים .  23

  יחויבאו המקדמה בלי קשר אם חתם על הסכם זה /תשלוםמזמין שיבטל או ידחה את הזמנתו מכל סיבה שהיא לאחר מתן אמצעי       

 .שהביטול או הדחיה נעשו לפחות שבועיים בטרם האירוע  דאחוז ממחיר ההזמנה ובלב 38ב       

 .המזמין במלוא מחיר ההזמנה  יחויבאו דחיה האירוע מסיבה כל שהיא בהתראה בת פחות משבועיים  /בכל מקרה של ביטול ו      

 המשכיר להחזיר לשוכר את מלוא סכום ההזמנה או לחילופין למצוא לשוכר מקום דומה מחויבבמידה ויבטל המשכיר את ההזמנה יהיה       

 .להשכרה       

 או תביעה של השוכר כלפי המשכיר בגין האירוע מכל סיבה שהיא לא תקנה לשוכר את הזכות לקזז את סך התמורה /מוסכם כי כל טענה ו

 ועל השוכר לשאת תחילה בתשלום מלוא התמורה . וכי כל תביעה או טענה כאמור תתברר בנפרד ,לו התחייב כלפי המשכיר בהזמנה זו 

 התאריך  שריוןהמקדמה במלואה כעמלת ביטול כנגד  תחויבקדמה הינה סופית ובביטול ההזמנה בכל עת י הסכם זה יובהר כי המ"עפ

 .והפגישות 

 

את תוכן ההסכם דלעיל ובחתימתי זו מאשר ומאשרר את תנאי ההתקשרות כמפורט בהסכם  הבנתית כי קראתי /החתום מטה מאשר אני

הסכם הדדי לעריכת האירוע ולראיה  ותהווהחתימה על הסכם זה מחייבת .פחיו ה את רצוני והסכמתי להתקשר בהסכם זה ובנס/ומביע

 :באתי על החתום 

 

 

 ___________________חתימה ______________תאריך_______ ___________ז .ת_______________גב /אני מר: השוכר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 THE VILLAהסכם התקשרות להזמנת אירוח במתחם נספח ל

 המשכיר: להלן 850-1874754פ אשקלון טלפון .מ ח"סלע השקעות בע י האחים.א.ש

 :לבין 

 ____________________ז .ת____________________ שם מלא 

 ___________________טלפון _____________________ כתובת 

 ______________________________________________: מייל 

 ________________________:תאריך הזמנת האירוע 

הנהלת המקום והעובדים דואגים כל ימות השבוע על מנת , לנוחיותכם רשימת הציוד המצוי בלופט 

לתת שירות ברמה גבוהה ובסטנדרטים גבוהים לפיכך הנכם נדרשים לשמור על הציוד ולהשיבו בתום 

 .האירוע כפי שנמסר לכם 

 :להלן רשימת הציוד ועלות חיוב בגין נזקים לציוד 

 עלות  רשימת הציוד

 38888 קוזי ענק מפנק 'ג

 ההערכה בהתאם לנזק שירותים ומלתחות

 ההערכה בהתאם לנזק סאונה יבשה ורטובה 

 258 עלות ליחידה  יםשולחנות מתקפל

 58 כיסא כתר פלסטיק 

 0888 פינת ישיבה בחצר

 3888 1תמי 

 3588 מקרר 

 4588 מקפיא

 ההערכה בהתאם לנזק מטבח

 088 טוסטר אובן

 ההערכה בהתאם לנזק מערכת קריוקי 

 3388 מחשב 

 258 מקלדת 

 488 עכבר

 588 מיקרופון אלחוטי

 2888 פלי סטיישן

 588 שלט פלי סטיישן

 48888 נזק לבריכה  –בריכה 

 258 מקל  –שולחן סנוקר 

 3888 החלפת בד -שולחן סנוקר

 088 סט כדורים לסנוקר

 288 הוקי אוויר כדור 

 288 הוקי אוויר מחבט 

 388 { ר "חיוב לפי מ} תקרות מתיחה 

 1888 שולחן אבירים 

 588 ר "רצפת דק לפי מ

  

  
 

ת כי קראתי הבנתי את תוכן ההסכם דלעיל ובחתימתי זו מאשר ומאשרר את תנאי ההתקשרות כמפורט בהסכם /אני החתום מטה מאשר

חתימה על הסכם זה מחייבת ותהווה הסכם הדדי לעריכת האירוע ולראיה .והסכמתי להתקשר בהסכם זה ובנספחיו ה את רצוני /ומביע

 :באתי על החתום 

 _____     ______________חתימה ______________תאריך_______ _________ז .ת_______________גב /אני מר: השוכר 


