הסכם הצטרפות

כנותן הטבות ומכבד תווי הנחה “הרצל אמר -קונים במרכז העיר”
לכבוד
המרכז לפיתוח עירוני -עיריית הרצליה
בן גוריון  ,2פקס' 09-9554713
שם העסק ____________________ שם הבעלים _________________________
ת.ז .של בעל העסק |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
כתובת העסק _______________________________________________________
טלפון בעסק ______________________ נייד (לא יפורסם ברבים)________________
רישיון עסק * [ ] בתוקף [ ] לא נדרש [ ] אחר______________________ :
*במקרה שבו העסק אינו עונה על דרישות רישוי עסקים ו/או חוקי העזר העירוניים ו/או כל דרישה אחרת מכח דין ,תהא
העירייה רשאית שלא לאשר את הצטרפותו לקמפיין ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
דוא"ל בעל העסק  ____________________ @ _______________ :דף פיסבוק של העסק _____________________ :
אתר אינטרנט של העסק _________________________________________________ :
סיווג מקצועי של העסק  /תיאור העסק ________________________________________ :
[ ] מעוניין להיכלל בקמפיין ההטבות 'הרצל אמר -קונים במרכז העיר' ,להיכלל בפרסומי ההטבות -באתר העירייה,
בדף הפייסבוק של העירייה ושל המרכז לפיתוח עירוני ,בחוברת ההטבות של מרכז העיר ובכל דרך אחרת.
[ ] ידוע לי כי ההטבה הינה שוברים  ,המקנים  10%הנחה (ללא כפל הנחות ומבצעים המתבצעים מעת לעת בבית העסק).
[ ] ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת לגידול בהכנסות העסק ו/או גידול במספר הלקוחות.
קהלי יעד מרכזיים של בית העסק שלי_____________ ,_____________ ,____________ :
תחומי מומחיות של העסק ,סדנאות שיכול להעביר :
________________________________________ ,________________________ ,
מיקום אפשרי להעברת הסדנא ] [ :בית העסק ] [ ,אחר__________________ :
[ ] אני מודע לכך שתוקף ההנחות הינן עד  ,31.12.2019ומתחייב לכבד לקוחות שימסרו שובר הנחה ,תוך כיבוד ההטבה
המפורסמת.
ידוע לי ,שבמקרה שבו אבקש שלא להיכלל עוד במועדון נותני ההטבות ,אצטרך להודיע למרכז לפיתוח עירוני על כך
בכתב  60ימים מראש ,והמרכז לפיתוח עירוני יסיר את שם העסק מהאינדקס .למניעת ספקות ,יובהר כי אצטרך לכבד
את תווי ההנחה עד לקבלת אישור בכתב מהמרכז לפיתוח עירוני על הסרת שם העסק מפרסומיה.
אני מתחייב להדביק על חלון הראווה של בית העסק שלי ,במקום בולט ,מדבקה המציינת את השתייכותי לעסקים
המכבדים את תווי ההנחה ה"הרצלים".
העירייה תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפות של בעל עסק או לבטל חברותו במועדון ההטבות ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי .בין היתר תהיה העיריה רשאית לבטל את הכללתו של העסק כחלק מהקמפיין ,וזאת במקרה שיבוטל רשיון
העסק ו/או העסק לא יענה על דרישות החוק ,לרבות חוקי העזר ו/או העסק לא כיבד את ההטבות ו/או עשה שימוש
לרעה במסגרת הקמפיין.
[ ] קראתי ואני מסכים לאמור לעיל.
שם מלא _____________________

			

תאריך |___|___|___|
שנה חודש יום

חתימה _______________ חותמת ______________

ט.ל.ח

המרכז לפיתוח עירוני ,בן גוריון  2קומה א'09-950-8701 ,

