תקנון פעילות משלוש יוצאת נעם
.1

הגדרות
"החברה"

מילקו תעשיות בע"מ ,ח"פ  ,513539619פארק תעשייה נע"מ ,ת"ד 392
נתיבות ,מיקוד  .8771302טלפון ,0748550550 :פקס.0747550560 :

"העוזרת לחברה"
"משתתף"

יהושע טי בי דבליו איי פרסום ושיווק בע"מ ,ח"פ .512543554
אדם העונה על כל אלה )1( :מלאו לו ( 13שלוש עשרה) שנים; ( )2אזרח
ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה בישראל תקף על פי כל דין; ( )3עמד
בכל תנאי מתנאי תקנון זה ,לרבות מסירת פרטיו האישיים בפלטפורמה.
יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל משתתף .עוד יובהר כי
על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה .משתתף אשר נפסל כתוצאה מהפרה
של כל תנאי מתנאי תקנון זה ,לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם פסילתו.

"פלטפורמת המבצע"
או "הפלטפורמה"

אתר ייעודי שכתובתו:

"הפעילות"

פעילות הנערכת ע"י החברה בדף המותג במהלך תקופת המבצע כמפורט
בסעיף  3לתקנון זה ,אשר במסגרתה יוכלו המשתפים להשתתף במשחק עם
 4שלבים .בכל שלב יוצגו בפני המשתתפים שלוש קופסאות .בתוך אחת
משלו שת הקופסאות תהיה גבינה צהובה "נעם" של טרה מ 100%-רכיבים
טבעיים .בתחילת כל שלב ,תיסגר הקופסא עם גבינה צהובה "נעם" של טרה,
שלושת הקופסאות יתחילו לנוע ברחבי המסך ולבסוף ייעצרו .בתום כל
עצירה ,על המשתתף יהיה לזהות באיזו קופסה מסתתרת גבינה צהובה
"נעם" של טרה  .מהירות התזוזה של הקופסאות תעלה בכל שלב .על
המשתתפים לבחור נכונה ובזמן הקצר ביותר את הקופסאות בהן נמצאת
הגבינה הצהובה "נעם" של טרה ("המשחק") .המשתתפים אשר יזהו את
גבינת "נעם" בכל שלבי המשחק ,במהירות הגבוהה ביותר ("השחקנים
המהירים ביותר")  ,יוכלו לזכות בפרסים בהתאם לתנאי תקנון זה.

http://noamdeli.tara.co.il/

ללא חיבור לרשת האינטרנט ,לא ניתן להשתתף במבצע ולזכות בפרסים.
"תקופת המבצע"

הפעילות תתקיים בין התאריכים 14.11.16 :בשעה  12:00ועד ה30.11.16 -
בשעה . 12:00
שעון העוזרת לחברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת המבצע ולעניין יום
המבצע.
החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות את תקופת המבצע ,להאריכה,
לקצרה או לבטלה באופן מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי
החברה ו/או מי מטעמה בדף המותג ויוטמעו בתקנון המעודכן שיפורסם
מעת לעת בפלטפורמה ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין כך.

"מועמד לזכייה
בפרס"

 35משתתפים בלבד בכל תקופת הפעילות אשר שיחקו במשחק והיו ,לפי
שעון העוזרת לחברה  ,השחקנים המהירים ביותר יהיו מועמדים לזכייה
בפרס בהתאם להגדרת הפעילות כמפורט לעיל ,בכפוף להוראות תקנון זה
להלן;
החברה רשאית להגדיל או להקטין את כמות המועמדים לזכייה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

השעון הקובע בכל עניין הנוגע למבצע זה הינו שעון העוזרת לחברה.
"זוכה"

מועמד לזכייה אשר ) 1( :עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; ( )2לא נפסל
מלהיות מועמד לזכייה על פי הוראות תקנון זה; ( )3לא נמנע ממנו קבלה או
מימוש של פרס עפ"י הוראות תקנון זה; ( )4הוכרז כזוכה בפרס על ידי
החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון זה;

"מלווה"

אדם אחד לבחירת הזוכה בפרס הראשון אשר )1( :מלאו לו ( 18שמונה
עשרה) שנים; ( ) 2הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה בישראל
תקף עפ"י כל דין; ( ) 3עומד בכל תנאי תקנון זה; ו )4( -חתם על הטופס
המצ"ב כנספח א'.

"הפרס"

"הפרס הראשון"
זכות לקבלת שובר לחופשה משפחתית בסך  ₪ 4150הכוללת עד שני מבוגרים
ועד שני ילדים עד גיל  ,12לשני לילות כולל סופ"ש על בסיס חצי פנסיון/הכל
כלול (בהתאם לפירוט להלן) באחד ממלונות רשת פתאל הנזכרים מטה.
הזכות תעמוד בתוקף על בסיס מקום פנוי ,עד ליום  31.12.2017יובהר כי
מימוש הזכות תיעשה בהתאם להוראות חברת פתאל ו/או חברת הדקה,90-
בהתאם למלון הנבחר ובכפוף למגבלות המימוש בכל אחד מן המלונות.
הפרס יהיה ניתן למימוש במלונות הבאים:








לאונרדו קלאב אילת -הכל כלול
מגי'ק סאנרייז קלאב אילת -הכל כלול
לאונרדו פריוילג אילת -הכל כלול
לאונרדו פלאזה אילת על הטיילת – חצי פנסיון
לאונרדו ריזורט אילת – חצי פנסיון
יו סוויט אילת – חצי פנסיון
יו קורל ביץ' אילת – הכל כלול

באם הזוכה בפרס הראשון הינו קטין ,יהיה חייב הזוכה בפרס הראשון
לממש את הפרס יחד עם מלווה.
מובהר בנוסף ,כי החופשה ,משכה ,מתכונתה ,מועדיה ,יעד החופשה ,לוח
הזמנים לחופשה ,וכן כל שינוי בהם ,ייקבעו על-ידי החברה לפי שיקול
דעתה הבלעדי .מרגע מסירת הפרס הראשון לזוכה בפרס הראשון ,לא
תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ,לרבות בגין
מימוש הפרס או אי מימושו ,ולרבות ב של כל שינוי בו מכל סוג שהוא .כל
אחד מהמשתתפים ,ובכלל זאת הזוכה בפרס הראשון והמלווה מוותרים על
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין
האמור.
במסגרת מבצע זה תעניק החברה פרס ראשון אחד בלבד לשחקן המהיר
ביותר.
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"הפרס השני"
זכות לקבלת שובר לסדנת בישול הורה וילד של רשת  .4chefהסדנה תהיה
בת  3שעות ותתקיים אחת לחודש באחד ממתחמי חברת  .4chefתפריט
הסדנה מותאם לילדים בגילאים  .8-14מספר המשתתפים בסדנה יהיה בין
 8-16משתתפים .חברת  4chefשומרת לעצמה את הזכות לבטל סדנה אליה
ירשמו פחות מהמספר המ ינימאלי של משתתפים ותודיע על ביטול כאמור
עד  48שעות מראש .הזכות למימוש השובר תעמוד בתוקף עד ליום
31.12.2021
יובהר כי על הזוכה בפרס זה להתעדכן בעניין כשרות מתחמי הסדנאות מול
חברת  4chefבטרם מימוש הפרס.
במסגרת מבצע זה תעניק החברה  4פרסים שניים בלבד ל 4-השחקנים
המהירים ביותר לאחר הזוכה בפרס הראשון.
"הפרס השלישי"
זכות לקבלת שובר לרכישת סל מוצרי מותג "טרה" בשווי כ ₪ 100-מחיר
לצרכן (מוערך) – לבחירת עורכת הפעילות.
במסגרת מבצע זה תעניק החברה  30פרסים שלישיים בלבד ל30 -
השחקנים המהירים ביותר לאחר הזוכים בפרס השני.
כל משתתף יוכל לכל היותר לזכות בפרס אחד במהלך כל תקופת המבצע,
ובשום מקרה לא יהיה זכאי ליותר מפרס אחד.
החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ,כולו
או חלקו ,ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים לפי שיקול דעתה
הבלעדי .ע דכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג.
מרגע מסירת הפרס לזוכה ,לא תעמוד לזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ,לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו
לפי העניין ובהתאם לסוג הפרס ,איכותו ,טבעו ,התאמתו לצרכי הזוכה,
ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.
מובהר בזאת כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
"התקנון" או "תקנון
המבצע"
.2

הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

כללי
.2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת ,למעט הודעה מטעם
החברה בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.2.2

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון ,על פי
שיקול דעתה של החברה ו/או העוזרת לחברה .התקנון המעודכן יהיה זמין בדף המותג.
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נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ,אף אם המשתתף או אדם אחר
הסתמך על נוסח קודם.

.3

.4

.2.3

לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליהם ,וקביעתה של החברה
ו/או עוזרת החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.

.2.4

כל משתתף יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת המבצע.

.2.5

בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה
ו/או רבים.

ההשתתפות במבצע
.3.1

אדם המעוניין להשתתף בפעילות ,יגלוש לדף המותג מכל מחשב ו/או באמצעות כל
מכשיר אחר המחובר לאינטרנט.

.3.2

כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות יידרש לקרוא תקנון זה.

.3.3

אדם שיעמוד בתנאי סעיף  3זה (וכן ביתר תנאי התקנון) יוכל לקחת חלק במבצע.

.3.4

מובהר כי כניסה לדף המותג ע"י משתתף אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס
כלשהו.

.3.5

לאחר כניסה לדף המותג יוכלו המשתפים להשתתף במשחק (כהגדרתו לעיל) .השחקנים
שענו נכונה על כל השלבים והמהירים ביות ר ידורגו בסדר עולה לפי הזמן בו סיימו
בהצלחה את המשחק ,ובהתאם לזמנים אלה יהיו מועמדים לזכייה בפרס הראשון ,השני
או השלישי .יובהר כי במידה ושני שחקנים ישיגו תוצאה זהה על פי שעון העוזרת לחברה,
ידורג ראשון המשתתף שנרשם קודם למשחק ,על פי רישום שעון העוזרת לחברה.

.3.6

מובהר בזאת כי המשתתפים במבצע נותנים מראש ובעצם השתתפותם במבצע את
הסכמתם לחברה לעשות שימוש במידע שהתקבל כראות עינה ולפרסמה באמצעי
תקשורת שונים לרבות  -טלוויזיה ,עיתונות ,אינטרנט  -פייסבוק ואינסטגרם ,שילוט
חוצות ומסכי חוצות ,מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום.

.3.7

משתתף יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות ,ולא
תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין
האמור.

קבלת הפרס
.4.1

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות הודעת טקסט
ו/או שיחה טלפונית ו/או הודעת דוא"ל ,עד שלוש ( )3פעמים במהלך ארבע-עשר ( )14ימי
עסקים מתום תקופת המבצע .הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה ,ייעשו בשעות
העבודה הרגילות של החברה .הניסיונות ייערכו במרווחים של שעתיים לפחות בין
התקשרות להתקשרות.

.4.2

החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בטלפון בדבר בחירתו כמועמד
לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו .במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא
פרטי המועמד לזכייה ,החברה ו/או מי מטעמה ,תתאם ,לפי שיקול דעתה ,מועד למסירת
הפרס למועמד לזכייה באמצעות דואר רשום ו/או שליח.
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.5

.6

.4.3

ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס ו/או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או
קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה
פלילית ו/או עוולה אזרחית ,ובכלל זאת פריצה לפלטפורמה או מסירת מידע שגוי) ו/או
כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,אזי ייפסל
המועמד ,ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג אחריו בהתאם לתנאי תקנון זה ,אשר ייחשב
כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה ,וחוזר חלילה .מובהר כי
מועמד לזכייה שנפסל לא יהי ה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה או מי מטעמה.

.4.4

החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשלוח את הפרס באמצעות דואר
ישראל או שליח  ,ובמקרה כאמור תהיה החברה רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה ו/או
מהמלווה כי טופס ההתחייבות המופיע בנספח א' לתקנון זה יישלח אליה מבעוד מועד
ב תוך תקופת זמן שתיקבע על-ידה ,זאת כתנאי לשליחת ו/או קבלת הפרס .החברה ו/או
מי מטעמה תהא רשאית לפסול מועמד לזכייה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,אם המועמד
לזכייה לא יעמוד בהוראות סעיף זה.

.4.5

יובהר כי החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה באמצעות הדואר ו/או
של יח לכתובת שגוייה שמסר המועמד לזכייה ,ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מאת
החברה בשל כך.

הפרס
.5.1

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס (כהגדרת המונח לעיל) ו/או את
כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .עדכונים
לעניין זה יפורסמ ו בדף המותג ,כהגדרתו לעיל.

.5.2

יובהר ,כי מועד אספקת הפרס בפועל ,ייקבע על -ידי החברה ו/או מי מטעמה ,ולזוכים לא
תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור,
לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.

.5.3

ידוע למשתתפים כי השתתפותם במבצע זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת
מעצם ההשתתפות במבצע .במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז ,לא תהיה למשתתפים
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה
בקשר עם האמור.

.5.4

הפרס שיחולק במסגרת מבצע זה אינו ניתן להחלפה ,לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא
בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

פטור מאחריות
.6.1

המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ,מנהליהן ,עובדיהן ,ומי מטעמן ,בכל הקשור
והמתייחס למבצע ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו .המשתתף מצהיר
בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

.6.2

ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,והחברה ו/או העוזרת
לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין
וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים ,והקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם המבצע.

.6.3

יובהר ,כי החברה ,מנהליה ,עובדיה וכל מי מטעמה ,אינם אחראים לאיכות או טיב הפרס,
ואינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים ,הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס.
מימוש הפרס יהיה באחריות הזוכים ובהתאם להוראות כל דין ,ולזוכה ו/או למי מטעמו
לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי
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מטעמן ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר
למימוש הפרס בו זכה.

.7

.6.4

המשתת ף מצהיר ,מסכים ומאשר כי ידוע לו כי מבצע זה ,הנערך בהתאם לתקנון זה,
משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע וכי יתכן כי על
אף מאמצי החברה ,עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות,
אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפר ס ו/או מלקבל את הפרס ,והמשתתף
מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,ולא
יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם.

.6.5

בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכד' ,אשר מקורם
בכוח עליון ,מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל) ,שביתה ,פיגועים,
אסונות טבע וכיו"ב ,בין בארץ ובין בכל מקום אחר ,או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי
בחברה ,לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה ,ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות
ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או
מי מטעמן.

.6.6

החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא
מגבלות או הפסקות ,ינוהל ללא טעויות ,יהיה חסין מפני נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים,
שגיאות ותקלות .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל ,תהא
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את
האמור ,לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל
ו/או לנקוט בכל צעד אחר ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.

.6.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המבצע נסמך על
הפלטפורמה שאינה בבעלות החברה ,ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה .החברה
אינה מתחייבת כי המבצע יתנהל ללא תקלה ,שגיאה" ,נפילה" או טעות ,ולמשתתף לא
תהיה כל טענה או תביעה כתוצא ה או בקשר לכך .כמו כן ,מודגש ,כי פעולת הפלטפורמה
כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ,ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה,
דרישה או תביעה בגין כל נזק ,אבדן ,הפסד ,פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב
טעות ,נפילה ,שיבוש ,איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.

.6.8

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף
במבצע ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס ,תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה
פטורות מאחריות.

.6.9

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של
רשות מוסמכת.

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר ומתחייב
כלפי החברה כי:
.7.1

כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

.7.2

מלאו לו  13שנים.

.7.3

בחירת הזוכים בסיום תקופת המבצע הנה סופית ,חלוטה ,בלתי ניתנת לתביעה ו/או
לערעור ומחייבת.
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.7.4

המשתתף יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את החברה ו/או את
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק
(לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין),
הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה
דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה
במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

.7.5

ידוע לו כי החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים
כתוצאה מכשל טכני ,ואשר כתוצאה ממנו נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטים אישיים
אשר נשלחו במסגרת המבצע.

שונות
.8.1

בהשתתפותו בפעילות זו ,מסכים ,מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים ,כי קרא את
תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון,
הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.8.2

כל אחד מהמשתתפים ,מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות ,אפשר
שיסוקרו ,יצולמו וישודרו ,באמצעי תקשורת ,לרבות בטלוויזיה ,בשילוט ,בעיתונות ,בדף
המותג ו/או באתרי אינטרנט אחרים ,וכי בעצם ההשתתפות במבצע מביע המשתתף את
הסכמ תו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים,
לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.

.8.3

בכל מקרה שיוכח ,כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה
מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות ,יוגבל הפיצוי לו יהיה
זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לפלטפורמה.

.8.4

הפעילות אינה קשורה ,ממומנת ,נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק .כל המידע אשר
יימסר על -ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן ,ולא פייסבוק.
השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד.
למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פייסבוק
ו/או מי מטעמן בקשר עם מבצע זה.

.1.1

כל מועמד לזכייה ו/או מלווה יהיה חייב ,לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת
הפעילות ,להצהיר בכתב בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה כי ,בין היתר ,איננו נמנה
על אלה אשר אסורה השתתפותם בהטבה לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך
הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו.

.8.5

ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם ,עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני
משפחותיהם של החברה והעוזרת לחברה.

.8.6

למען הס ר ספק ,המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  244לחוק
העונשין ,וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

.8.7

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב .תקופת ההתיישנות לכל תביעה
נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות
בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
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נספח א'
התחייבות הזוכה בפרס שני  /שלישי
התצהיר הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.
אני החתום מטה __________________ ת.ז ,________________ .טלפון ______________ ,אימייל _______________,

מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:
במסגרת מבצע "פעילות משלוש יוצא נועם " של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ("המבצע" ו-
"החברה " ,בהתאמה) הוכרזתי כזוכה בהטבה ,והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון המבצע.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל .כמו כן ,אינני נמנה על
אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד
מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם
זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי .הנני פוטר את החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
ידוע לי ,כי עצם זכייתי בהטבה וכל אופן מימוש הזכייה עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים ,לרבות
ברדיו ,בשילוט ,בטלוויזיה ,בעיתונות ובאינטרנט ,לרבות בדף המותג של החברה (על-ידי החברה ,מי מטעמה ו/או צד
שלישי) ו/או ברשתות חברתיות ,והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם ,בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל ,את פרטיי
האישיים ,שמי ,הסרטון ,התכנים ,וכן צילומי ווידאו וסטילס בהם אני מופיע ,ככל שיצולמו ו/או יוסרטו ,לרבות
במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא תמו רה כלשהיא ,כספית או אחרת.
כמו כן ,הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש ההטבה .ידוע לי ,כי חתימתי כנדרש אינה גורעת
מאחריותי ו/או אינה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או על העוזרת לעורכת המבצע ו/או על הרשת ו/או מי מטעמן
בקשר עם מימוש ההטבה.
אם הזוכה הינו קטין -נרשת חתימת הורהו או אפוטרופסו
הזוכה
שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה.
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הצהרה והתחייבות הזוכה בפרס הראשון  /המלווה
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ,מאשר/ת ומתחייב/ת כי:
במסגרת מבצע "משלוש יוצא נעם" של מילקו תעשיות בע"מ (להלן" :המבצע" ו"-החברה" ,בהתאמה)
הוכרזתי כזוכה/נבחרתי כמלווה לזוכה בפרס הראשון ,כהגדרתו בתקנון המבצע.
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל .כמו כן,
אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון
זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או
הנובעות מזכייתי .הנני פוטר/ת את החברה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
ידוע לי ,כי על מנת לממש את הפרס ,עלי החובה לדאוג לכל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש הפרס
חלה עלי ,ולא תעמוד לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור ,ולרבות
במקרה בו לא אשיג במועד את האישורים וההיתרים כאמור ,וזאת מכל סיבה שהיא.
ידוע לי ,כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על מימוש הפרס ו/או על מרכיביו ,וכי משך הביקור ביעד
החופשה ,מתכונת החופשה ולוח הזמנים ייקבעו על ידי חברת הנסיעות .אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או
דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור.
הנני מצהיר ומתחייב להתנהג באופן נאות במהלך החופשה ,וכי אשמע לכל הוראות החברה ומי מטעמה
בקשר עם האמור .ידוע לי ,כי הפרה של איזה מהוראות החברה ,או מהצהרותיהם ומכללי ההתנהגות
המפורטים לעיל ,תהווה עילה להחזרתי לישראל ,ולנקיטת החברה בכל צעד על פי תקנון זה ועל פי דין.
החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לרכושי האישי ,לרבות כסף ,תכשיטים ,ביגוד וציוד ,ואין היא ומי
מטעמה בחזקת שומר לעניין זה .ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק ממנו ,תהיה החברה פטורה מכל
אחריות וחבות .ידוע לי כי החברה רשאית להפסיק או לקצר או לבטל את השהות ביעד החופשה בכל שלב
ומכל סיבה שהיא .י דוע לי ,כי הפרה של איזה מהצהרותיי ומכללי התנהגות אלו ,תהווה עילה להחזרתי
לישראל ,ולנקיטת החברה כל צעד על פי מסמך זה ועל פי דין.
אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל מי מטעמה ,ואין לי ולא יהיו לי כל טענות,
דרישות או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם החופשה ו/או השהות ביעד החופשה ובקשר עם
כל מעשה או מחדל שלי בקשר ישיר או עקיף עם החופשה לרבות אי עמידתי באיזו מהתחייבויותיי כאמור
לעיל .למען הסר ספק ,הנני פוטר/ת את החברה ,מנהליה וכל מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה,
דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל ,כל הנובע ממנה וכל עניין בקשר אליה.
כמו כן ,הריני מאשר כי הנני בריא/ה לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה להזיק לי ו/או
שעלולה למנוע ממני לממש את הפרס.
הנני מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל השהות ביעד החופשה ,אשר תעניק כיסוי ביטוחי ,בין היתר,
לכל נזק גוף או רכוש אשר ייגרם לי במהלך השהות ביעד החופשה.
ידוע לי ,כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים ,לרבות ברדיו ,בשילוט,
בטלוויזיה ,בנקודות מכירה ,בעיתונות ,באתר הפעילות ובאינטרנט ,והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את
פרטיי האישיים ,ותמונותיי ככל שתצולמנה ,לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.
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אם הזוכה הינו קטין -נרשת חתימת הורהו או אפוטרופסו
שם פרטי ושם משפחה
מספר ת"ז
תאריך לידה
כתובת מלאה (כולל יישוב)
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
מקום עבודה
חתימה
תאריך החתימה

* יש לקבל צילום ת"ז של הזוכה והמלווה.
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