
 

 

 "צבר -שף עד הבית פעילות "תקנון 

 מונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:ל

 סלטי צבר. –טבעול תעשיות מזון בע"מ  "הפעילות כת"עור 

לות אהמשתתפים נדרשים לענות על ש " במהלכהצבר-שף עד הביתפעילות " "הפעילות"

 בקשר עם המותג סלטי צבר ומוצריו. 

  ל בע"משופרס  "שופרסל"

 אשר ,כחבר מועדון הלקוחות של שופרסל )לא כולל לקוחות עסקיים(אדם הרשום  "משתתף"

יקבל הודעה בדיוור ישיר ו  ממוצרי סלטי צבר בסניפי רשת "שופרסל" 2ש וירכ

 ;להשתתף בפעילותויבחר  משופרסל

 ;וועדה המורכבת מאנשי השיווק של עורכת הפעילות  "וועדת הפרס"

ביקור בית פרטי של השף אבי לוי, אשר יגיע לביתם של הזוכים באחד  "הפרס הראשון"

 6עד משפחתית לסעודה של  ערבלבישול ארוחת  המפורטים בתקנון,מהתאריכים 

  נפשות;

"המוציא" או  –באחת ממסעדות השף אבי לוי  ₪ 280ארוחה זוגית בשווי  "הפרס השני"

 ;בתוקף של שנהלבחירת הזוכה, "צ'יריפום", 

 :כללי .1

עצם ההשתתפות בפעילות מהווה  .תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות .1.1
 הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.

שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות  עורכת הפעילות .1.2
את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר 

 הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. לתקופה שנקבעה, 

 . בקשר עם הפעילות הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר .1.3

ות גם מתייחס ןוה ,בלבד נוחותבלשון זכר מטעמי  ותמנוסח הוראות תקנון זה .1.4
  לנקבה.

המוקנית  מכל הגנה ו/או זכותו/או לשנות כדי לגרוע  להלןש הפעילותתנאי אין ב .1.5
לעורכת הפעילות על פי ההסכמים בינה לבין לקוחותיה ו/או מפיציה ו/או על פי כל 

  .הזדין, ואלו יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון 

 תקופת הפעילות .2

 "(.הפעילותתקופת )להלן: " 1.4.2017ביום ותסתיים  9.3.2017ום תחל בי הפעילות .2.1

להאריכה, לקצרה או לבטלה  עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות, .2.2
 פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתפורסם באתר הפעילות.-באופן מוחלט, על

 



 

 

 השתתפות בפעילותאופן  .3

 תנאי להשתתפות בפעילות הוא הישמעות להוראות תקנון זה ופעולה על פיו. .3.1

מוצרי סלטי צבר ברשת שופרסל  2תנאי מקדים להשתתפות בפעילות הינו רכישת  .3.2
ניה אחת. לפיכך, המשתתפים נדרשים לשמור את החשבוניות המעידות על במסגרת ק

 ביצוע קניה זו.

בדיוור  SMSדוא"ל ו/או מסרון  תהודעם תחילת תקופת הפעילות תישלח שופרסל ע .3.3
, לרבות בקשר אישרו קבלת תוכן שיווקי ופרסומיחברי מועדון שופרסל, אשר לישיר 

חברי בהודעת הדיוור הישיר יוזמנו  "(.ההודעה בדיוור ישירלמבצעים)להלן: "
השתתף בפעילות נושאת רכוש שניים ממוצרי "סלטי צבר" ולמועדון שופרסל ל

 פרסים על ידי כניסה ל"לינק" שיופיע בהודעת הדיוור הישיר, בו יופיע גם תקנון זה.
יתבקשו למלא את פרטיהם  ,חברי המועדון שילחצו על הלינק ויאשרו תקנון זה

וכיוצ"ב(. כמו כן, יתבקשו חברי המועדון  ת.ז., כתובת, טלפון מייל האישיים )שם,
 מוצרי סלטי צבר.  2להזין את מספר חשבונית הרכישה המעידה על ביצוע רכישת 

 לעיל, ישתתפו בפעילות.  3.1-3.3שתתפים שיעמדו בכל תנאים בסעיפים מ .3.4

תג "סלטי שאלות בקשר עם המו 5במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים להשיב על  .3.5
 "(השאלות הסגורות)להלן: " שאלות תהינה שאלות בחירה סגורות 4צבר" ומוצריו. 

ואילו שאלה אחת תהיה שאלה פתוחה, במסגרתה יתבקשו המשתתפים להשיב על 
 ."(חהוהשאלה הפת)להלן: " ?"איך אתם אוהבים לאכול את החומוס שלכםהשאלה "

ויענו את התשובות, שעל  ת הסגורותהשאלו 4שיענו נכונה על המשתתפים ( 3)שלושת  .3.6
וועדת הפרס והקריטריונים שלה, הינם התשובות היצירתיות  פי התרשמות

הזוכים בפרס )להלן: " והמקוריות ביותר לשאלה הפתוחה, יזכו בפרס הראשון
      . "(הראשון

 4המשתתפים הבאים )לאחר הזוכים בפרס הראשון( שיענו נכונה על ( 25עשרים וחמש ) .3.7
ות הסגורות ויענו את התשובות, שעל פי התרשמות וועדת הפרס והקריטריונים השאל

שלה, הינם התשובות היצירתיות והמקוריות ביותר לשאלה הפתוחה, יזכו בפרס 
  "(.     הזוכים בפרס השניהשני )להלן: "

בנוסף, כל משתתף שישתתף בפעילות )בין אם זכה ובין אם לאו, בין אם ענה נכונה ובין אם  .3.8
הנחה על כלל מוצרי צבר במשקל  25%לאו( יזכה לקבל שובר הנחה אישי חד פעמי המקנה 

  גרם, ברשת שופרסל. השובר ישלח למשתתפים באמצעות דוא"ל. 400

התגובות יבחנו על פי קריטריונים של יצירתיות, מקוריות ועניין ע"י וועדת הפרס. החלטותיה  .3.9
 הינם בפרס לזכייה הקריטריונים ור ו/או להשגות.של הועדה יהיו סופיות ואינן ניתנות לערע

 דעתם שיקול פי על, בלבד וועדת הפרס חברי של להתרשמותם ונתונים םסובייקטיביי
ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או ידם  על שיקבעו שיקולים סמך על, הבלעדי

 תביעה בעניין זה. 

 הוראותתהיה בה משום הפרה של  שהשתתפותם בפעילות לאלהקפיד המשתתפים נדרשים  .3.10
חל איסור מפורש על  היתר,. בין דין ו/או משום סתירה לאופי הבידורי של הפעילות

להטעות, לחשוף פרטים אישיים של אחר,  -בכל הקשור בהשתתפותם בפעילות  -המשתתפים 
 לכלול תוכן פוגעני, אלים או גס, לעבור על הוראת כל דין, וכיוצ"ב. 

 ם הזוכיםאיתור המשתתפי .4

לכתובת הדוא"ל או עורכת הפעילות תיצור קשר עם המשתתפים הזוכים בהודעה אישית  .4.1
הזוכה   "(.הזכייההודעת ותודיע להם על זכייתם בפרס )להלן: " למספר הטלפון שהזינו



 

 

לשם תיאום המועד למסירת  מטעמה פרטיםו/או למי לנציגי עורכת הפעילות למסור  יתבקש
 הפרס באמצעות הדואר למענו של הזוכה.הפרס ו/או לשם שליחת 

ו/או לא ישיב להודעת מובהר כי משתתף שלא ימסור את פרטיו האישיים לעורכת התחרות  .4.2
ו/או ימסור פרטים שאינם תקינים ו/או  ימים 5בתוך הזכייה שתישלח על ידי עורכת הפעילות 

והכל לשיקול שגויים, תהיה עורכת הפעילות רשאית לפסול את השתתפותו ואת זכייתו, 
למשתתף לא יהיו טענות לגבי ביטול זכאותו לפרס ו/או פסילת השתתפותו  דעתה הבלעדי.

 כאמור בסעיף זה.

לעורכת הפעילות לא תהא כל אחריות במקרה בו הפרס לא יתקבל לידיו של המשתתף מכל  .4.3
ו/או עקב כל  שמסר המשתתף הזוכה יםילרבות בשל פרטים שגו שאינה תלויה בה,סיבה 

ו/או עקב כל תקלה או מחדל של חברת  לה או מחדל של אחת מן הרשתות החברתיותתק
   . דואר ישראל

זוכה בלבד ואין הזוכה משתתף הכמו כן, אחריות עורכת התחרות הינה למסור את הפרס ל .4.4
 רשאי לדרוש כי הפרס יועבר ו/או יוסב לטובת צד שלישי.

 תנאים מיוחדים בקשר עם הפרסים .5

לא יהיה ניתן להחלפה ו/או המרה במוצרים אחרים ו/או בכסף ו/או בשווה  יםיודגש כי הפרס .5.1
כסף ולמשתתפים הזוכים לא יהיו טענות כלפיי עורכת הפעילות באשר לטיב הפרס ו/או 

 המוצרים שבחרו באמצעות השובר ו/או שוויו ו/או תוקפו.

ובכל עת ו/או  מכל סיבה שהיא יםעורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס .5.2
ובלבד  לקבוע תנאים נוספים וכיוצ"ב, ,יםלהתנות בתנאים מסוימים את הענקת הפרס

 שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

: מובהר, כי הפרס הראשון יינתן בבית הזוכה בימים תנאים מיוחדים בקשר לפרס הראשון .5.3
על פי תיאום מראש בין הזוכים בפרס הראשון ובין  23.4.17-25.5.17ה' בין התאריכים -א'

השף אבי לוי. על הזוכים בפרס הראשון לוודא כי ברשותם מטבח סביר ומאובזר )מקרר, גז, 
כיריים, תנור, משטח עבודה, כלי מטבח וכיוצ"ב(. הזוכים בפרס הראשון יתבקשו לבחור 

תו הודעת הזכייה תשלח לזוכה תפריט אחד מתוך שניים אותו יכין השף אבי לוי עבורם. עם 
שישלח הקניה תו . ברשת שופרסללהכנת הארוחה  לטובת רכישת המצרכים ₪ 500בסך  קניה

הזוכה יצטרך לרכוש  .יהיה "תו הזהב קאש" הניתן למימוש בכפוף לתנאים המפורטים עליו
אותו  המצרכים יהיו בכפוף לתפריט .השף אבי לויבאופן עצמאי לפני הגעתו של  את המצרכים
 הזוכה יבחר.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, ולמען הסר ספק, מובהר כי עורכת הפעילות  .5.4
שלא למסור פרס לידי מי שזכה בפרס אגב ו/או הודות לפעולה בלתי הולמת,  )א(תהא רשאית 

ת ו/או לשנות )בין להקל ובין להחמיר( את התנאים לזכייה בפעילו )ב(מכל בחינה שהיא; וכן 
 לקבלת הפרס.

  מדיניות פרטיות וזכויות יוצרים .6

עורכת הפעילות עשויה לקבל או לאסוף במהלך תקופת הפעילות מידע אודות הזוכים  .6.1
לא מוטלת על משתתפי הפעילות  )א(ולאחסנו במאגר מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי 

מובהר, כי מסירת /  כל חובה שבדין למסור או לחשוף את פרטיהם לעורכת הפעילות )אך
חשיפת פרטים כאמור עשויה להתחייב אגב ההשתתפות בפעילות ו/או לשם מימוש הזכייה 

עשויה שופרסל ו/או ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי עורכת הפעילות  )ב(בפעילות(; וכן כי 
לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו בידי עורכת הפעילות לצרכיה העסקיים, 

( וכן להעבירם 1981-במאגר מידע )כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אלאוגרם 
לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות אחיות( ולשותפים עסקיים, הכול בכפוף 



 

 

תהא רשאית להעביר פרטי משתתף שופרסל ו/או עורכת הפעילות  )ג(להוראות הדין; וכן כי 
 .אל מחוץ לגבולות המדינהשנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה 

ערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה הפעילות מיישמת מ עורכת .6.2
אין במסגרת הפעילות,  נתונים ככל שיאספומורשית ל-מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי

 , כימתחייבת אינה עורכת הפעילות. לכן, כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמורבהם 
שייאסף מורשית למידע -באופן מוחלט מפני גישה בלתי בפעילות תהיה חסינה השתתפות
 .במסגרתה

בגין ו/או שופרסל המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות  .6.3
כל שימוש שייעשה בקשר עם הפעילות בפרטיו האישיים, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת 

 ורה בגין השימוש כאמור ומבלי מגבלת זמן או מדיום. מהמשתתף ו/או לשלם לו תמ

התשובות שינתנו מאשר ומביע את הסכמתו לפרסום  המשתתףבעצם השתתפותו בפעילות,  .6.4
התשובה לשאלה של  ה ועריכתה, שכפולההעתקתאת כמו כן ברבים, על ידו במסגרת הפעילות 

בין אם  שיקול דעתה לפיובכל מועד שהוא,  הפעילותדרך בה תבחר עורכת  בכל הפתוחה
  הובאה התגובה באמצעות טקסט, סרטון או תמונה.

ובדמותו  המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לשימוש בשמובעצם השתתפותו בפעילות  .6.5
על מנת לקדם את הפעילות או את מוצרי סלטי צבר, בכל דרך שתבחר עורכת  ובתשובות שנתן

 המדיה השונים.הפעילות לרבות באמצעות כתבות ו/או פרסום באמצעי 

על ידי עורכת הפעילות והוא  הפעילות לתיעודהמשתתף מאשר ומביע את הסכמתו  .6.6
במסגרת  ויות היוצרים בטקסט שיעלהלכך כי עורכת הפעילות תהיה בעלת זכ מודע

 .ולא יהיו לו טענות בקשר לכךהפעילות 

ת כל משתתף מעביר וממחה את מלוא זכויו במסגרת התחרות, צגת מועמדותהבעצם  .6.7
 כלתהיה רשאית לעשות  הפעילותהקניין הרוחני ברעיון שהעלה כאמור, ועורכת 

שימוש ברעיון, באופן חלקי או מלא, בכל דרך בה תבחר ככל שיעלה בדעתה, וזאת על 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המשתתף אשר העלה את הרעיון בו נעשה שימוש 

נה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר כאמור מוותר בעצם השתתפותו בתחרות על כל טע
ידי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ברעיון או בחלק -עם שימוש כאמור שיעשה על

 ממנו.

שיעלה במסגרת  התשובהכי הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור  למשתתףידוע  .6.8
תעשה בהם, אם וככל ותעשה, והוא  הפעילותאו בגין השימוש שעורכת  הפעילות

 ל טענה או תביעה בקשר לכך.מוותר על כ

 אחריות .7

לא ייחשבו התחרות ו/או מי מטעמה, איחור של עורכת  אוכל תקלה ו/או שיבוש ו/ .7.1
כנגד  בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה משתתףהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו 

 . ןמי מטעמשופרסל ו/או עורכת התחרות ו/או 

התקינה של  פעילותובאופן כלשהו ל תןאחראי ןאינו/או שופרסל  הפעילות עורכת .7.2
כל המרשתת )בכלל( או של או )בפרט( /או הדיוור הישירוה"לינק" ו/או למשלוח 

קליטה משובשת של הודעות ו/או ת בגין ואחראי ןאין המערכת תקשורת אחרת ו
עורכת התחרות  .נתונים /או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה

באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות,  נהתישאלא ו/או שופרסל 
מכל עילה או סיבה  מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין

  שהיא.



 

 

ת לכל פגיעה ו/או נזק, בגוף ו/או וה אחראיינלא תהיו/או שופרסל  הפעילות עורכת .7.3
השתתפות  עם בקשרלישי ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ש ברכוש שייגרמו למשתתף

 .בפעילות

בשום מקרה, לכל עניין הנובע מהפעילות, מובהר, כי שופרסל לא תהיה אחראית  .7.4
   .  ם, הכרזת הזוכים וכיוצ"בלפרסים, קבלת הפרסים, מימושלרבות באשר 

 כללי .8

תקנון זה בכל  שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות הפעילותעורכת  .8.1
ודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת עת ובלא צורך בה

  .. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתףהפעילות

בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי  .8.2
ו בפעילות ו/או זכייתו. עורכת הפעילות, תהא עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפות

משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות 
 ו/או מי מטעמה.

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את  .8.3
יחול עליו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה  הוראותיו

 ויחייבו לכל דבר ועניין. 

עורכת הפעילות ו/או ועדת הפרס תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל  .8.4
שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי  שאלה

אם לאו ולמשתתף לא תהיה  שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין
 כל טענה בשל כך.

 לא ישתתפו בפעילות עובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.  .8.5

 ניתן לעיון באתר הפעילות. הפעילותתקנון  .8.6

 

 

 

 

 


