תאריך עדכון 25/12/16
תקנון להרשמות לפעילות Mommy Time
 .1ההרשמה לפעילות וקבלת הערכה מיועדת לנשים בהריון  ,מטרימסטר  2ומעלה בלבד.
 .2כל משתתפת יכולה לממש את הערכה פעם אחת בלבד בשנה .
 .3הערכה תימסר בסניפי שילב ,רק באופן אישי לאישה בהריון שנרשמה ובהצגת תעודה מזהה הנושאת את
המספר הרשום ע"ג שובר הניפוק .לא ניתן לקבל את הערכה ע"י בן זוג ו/או כל נציג או שליח של האישה בהריון.
 .4עלות ההרשמה לפעילות  Mommy Timeוקבלת הערכה  ₪ 25כולל מע"מ  .התשלום יתבצע בסניפי שילב.
מחיר ההרשמה יכול להשתנות מעת לעת.
 .5התשלום בגין הערכה כולל גם מנוי למועדון שילב.
 .6יש להגיע עם השובר המודפס ותעודה מזהה לקבלת הערכה.
 .7רשימת סניפי שילב שניתן לממש את קבלת הערכה  :קניון אילון ,רשל"צ מתחם  ,Gביג באר שבע ,אשדוד –
מתחם סטאר ,נשר  ,פולג ,ירושלים קניון מלחה ,אשדוד ,נצרת עילית ,אשקלון ,רעננה ,כרמיאל ,ירושלים
תלפיות ,קריון קריית ביאליק ,אילת.
 .8קבלת הערכה תעשה רק בסניף שילב שנבחר וכרשום על השובר שהופק לקבלת הערכה.
 .9מלאי הערכות לפעילות הינו מוגבל  .לכל חודש קאלנדרי יוקצו  1,000ערכות לחלוקה בלבד בסניפי שילב ,או עד
גמר המלאי הקודם מבניהם.
 .10מימוש ההטבה לקבלת הערכה בסניפי שילב  ,יעשה תוך  30יום ממועד ההרשמה  ,ומותנה שבמועד קבלת
הערכה הנרשמת עדיין בהריון .לאחר מועד זה ניתן יהיה לממש את ההטבה בהתאם לשיקולי צעדים ראשונים
ולמלאי הקיים בסניף .
 .11הרכב תכולת המוצרים ,דוגמיות וההטבות בערכה יכול להשתנות מעת לעת .
 .12בערכה מגוון מוצרים עם תוקף משתנה .באחריות המשתמשת לבדוק את התוקף לפני השימוש.
 .13הרישום לפעילות מותנה במסירת הפרטים האישים של האישה בהריון בלבד,ובקבלת חומר פרסומי שוטף
מצעדים ראשונים  .הובהר לי היטב כי המידע שמסרתי יאוחסן וישמר במאגר מידע ממוחשב ומסירת המידע
תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע .עם זאת שמורה לי הזכות להימחק
ממאגר המידע בכל עת ע"י הודעה לחברת צעדים ראשונים במייל info@first-steps.co.il :או
בטלפון 077-3324477
 .14בהרשמה לפעילות  Mommy timeהנרשמת מסכימה כי המידע שנמסר על ידה באמצעות דף ההרשמה ייכלל
במאגר המידע של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" לצורך ניהול הפעילות ,הקשר והשירות ,לרבות
עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו .הנרשמת מודעת ומסכימה לכך כי מסירת המידע תלויה ברצונה
ובהסכמתה וכי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע ,אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים עבורה.
עם זאת שמורה לנרשמת הזכות להימחק ממאגרי המידע הנ"ל בכל עת.
 .15הנרשמת מודעת לכך כי המידע מהמאגר עשוי להימסר לצדדים שלישיים ,ולחברות המשתתפות בפעילות
"צעדים ראשונים" כגון ,ובין היתר ,קימברלי קלארק ,טבורית – המאגר הארצי לדם טבורי בע"מ ,חברות בתחום
הביטוח ,ועשוי להיכלל גם במאגרי המידע שלהן ,למטרת דיוור ישיר ומתן הטבות בין היתר באמצעות ,sms
דוא"ל או בדואר רגיל מחברת צעדים ראשונים ו/או מהחברות המשתתפות בפעילות.
 .16האחריות למוצרים ולתקינותם היא של היצרנים המופיעים באריזה .בכל מקרה האחריות אינה של חברת שילב
אשר משמש אך ורק זרוע הפצה של הערכה ו/או של חברת "שיווק ממוקד" ו/או "צעדים ראשונים".
 .17לא ניתן להחזיר ולקבל זיכוי בגין ערכה שנופקה .
 .18שילב וצעדים ראשונים ו/או שיווק ממוקד יכולים בכל שלב להודיע על הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא.
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