תקנון מבצע "ג'ילט ברצלונה בשופרסל"

 .1כללי:
בין התאריכים  60.600..7ועד ( 30.700..7כולל) ,בתקופת המבצע כהגדרתה להלן ,תערוך חברת פרוקטר אנד גמבל
מבצע שיווק וקידום מכירות שייקרא "ג'ילט ברצלונה בשופרסל" (להלן" :המבצע")0
המבצע יתקיים בסניפי רשת שופרסל ברחבי הארץ בלבד (כולל שופרסל דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל
אקספרס ,שופרסל שלי ,שופרסל .)Online
 .2הגדרות
למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן :
" . 2.1הוראות המבצע " -
ההוראות המופיעות בתקנון זה0
" . 2.2עורך המבצע" -
חברת פרוקטר אנד גמבל אמ0די0או בע"מ ,מרחוב הנחושת  ,6רמת החייל ,ת"א 0
" . 2.2עוזר עורך המבצע" -
חברת "סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ" ,רחוב סלומון  ,7ת"א0
" .2.2שופרסל" – חברת שופרסל בע"מ ,מרחוב שמוטקין  3.ראשון לציון0
" .2.2שאלות המבצע" -
שאלות ידע רב ברירה (אמריקאיות) הנוגעות לעורך המבצע ו/או למוצרים המשתתפים במבצע ו/או בכל
נושא אחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע ,אשר מענה עליהן אפשרי מתוך ידע כללי ומאגרי מידע
נגישים לרבות אתר האינטרנט של עורך המבצע 0התשובות הנכונות לשאלות הידע תהיינה אלו שמצויות
במשרדי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ,והן שתקבענה0
" .2.2משתתף במבצע" -
המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל ,תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל,
שגילו מעל  .1שנה ובכפוף לאמור להלן 0זאת ,למעט עורך המבצע ,עוזר עורך המבצע ,רשת שופרסל ,שופרסל
דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל אקספרס ,שופרסל שלי ,שופרסל  Onlineוכן עובדיהם ,מנהליהם ,ובני
משפחותיהם0
משתתף במבצע הוא אדם אשר בתקופת המבצע רכש באחד מסניפי רשת שופרסל המשתתפים במבצע,
ברכישה אחת ,מוצרים של מותג "ג'ילט ( " )Gilletteו/או "ג'ילט ונוס ( ")Gillette Venusבסכום של
לפחות  ₪ 0909.מבין מגוון המוצרים של המותגים האמורים המשתתפים במבצע וקיבל עבור קנייתו בקופת
הקניה חשבונית קניה אליה מצורף ספח מבצע המכיל מספר טלמסר שמספרו  .3-3731111התקשר
לטלמסר במועדים בהם הטלמסר פעיל בתקופת המבצע ,הקיש את מספר חשבונית הקניה ,מסר את פרטיו
המלאים (שם ,מספר טלפון ,מספר תעודת זהות) בתא הטלמסר ,ענה נכונה על כל השאלות שהוצגו לו
במערכת הטלמסר ומילא את כל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה0
כל חשבונית העומדת בתנאי תקנון זה מקנה זכות השתתפות אחת בלבד .משתתף יכול להשתתף במבצע
באמצעות כמה חשבוניות העומדות בתנאי תקנון זה ,ככל שיש ברשותו מספר חשבוניות מרכישות שונות.
אולם ,משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע.
"המוצרים המשתתפים במבצע" -
כל המוצרים של המותגים "ג'ילט ( " )Gilletteו/או "ג'ילט ונוס (")Gillette Venus
 " .2.2ספח מבצע" -

ספח המונפק בצמוד לחשבונית בעת רכישה של מוצרים המשתתפים במבצע בסך העולה על  ₪ 0909.המפרט
אודות המבצע ובו מצוין מספר הטלמסר דרכו ניתן להשתתף במבצע0
 " .2.2חשבונית " -
חשבונית קניה ,אשר תונפק למשתתף בתקופת המבצע ע"י הקופאי/ת ברשת שופרסל בגין רכישה של
מוצרים מבין המוצרים המשתתפים במבצע בסכום של לפחות  ,₪ 0909.ואשר אליה יצורף ספח כהגדרתו
לעיל 0יובהר כי משתתף אשר רכש בשופרסל  Onlineמוצרים מבין המוצרים המשתתפים במבצע בסכום
של לפחות  , 0909.יקבל עם המשלוח חשבונית אשר את מספרה יש להזין בטלמסר המבצע 0יש לשמור את
חשבונית הקניה עד להכרזה על הזוכים ולהציגה לצורך בדיקת זכאות המשתתף לזכייה בפרס ,ככל שיוכרז
כמועמד לזכייה ,והצגתה הנה תנאי לזכייה בפרס 0מועמד לזכייה שחשבונית הקניה לא תהייה בידו במועד
בדיקת זכאותו לזכייה ,לא תיבדק זכאותו לזכייה והוא לא יוכל לקבל את הפרס0
" . 2.2הפרס" –
ארבעה מבין משתתפי המבצע אשר יוכרזו כזוכים ויעמדו בכל תנאי תקנון זה יזכו בכרטיס
טיסה זוגי לברצלונה ,לינה במלון בדרגת תיירות  0כוכבים על בסיס חצי פנסיון  ,והשתתפות
באימון יסודות כדורגל במתחם האימונים של מועדון הכדורגל ברצלונה 0
הטיסה תתקיים במהלך חודש ספטמבר  , 0..7כאשר מועד י הטיס ות (הלוך וחזור) המדויק ים
ימסרו לזוכים לאחר ההכרזה על זכייתם ועד ל  04 -ימים ממועד הטיסה 0
מובהר ומודגש בזאת ,כי קבלת הפרס בידי ה מועמד לזכייה הינה בכפוף לעמידה בכל
הוראות תקנון זה ,הכל כמפורט לעיל ולהלן ,ובפרט ) 1 ( :קיום דרכון בתוקף לפחות ל 2 -
חודשים ממועד הזכייה; (  ) 2אי מניעה חוקית לטוס ל יעד הפרס ; (  ) 2אישור רפואי תקין;
עורכת המבצע רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או את יעד הטיסה לעיל ו/או
מועד הטיסה ו/או להוסיף עליו פרטים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה
ולמשתתפים לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור .עדכונים לעניין זה יועברו לזוכים
במבצע ,בהתאם להגדרתם לעיל.
לזוכה לא תהייה כל טענה בקשר עם מימוש הפרס על כל מרכיביו לרבות (אך מבלי למצות)
טיב המלון ,טיב הטיסה והמושבים בטיסה ,טיב האוכל במלון  ,איכות אימון היסודות ו עוד 0
זוכה שלא יוכל לממש את הפרס ,מכל סיבה שהיא ,במועד כאמור ו/או במועד שייקבע על ידי
עורך המבצע ו/או מי מטעמו ,לא יוכל לממש את הפרס במועד אחר ,ולא יהיה זכאי לפיצוי
כלשהו 0
עוד מובהר כי עורכת המבצע ושופרסל אינ ן אחראי ו ת לכל נזק (פיזי או רכושי) ו/או הפסד
ו/או אבדן שיגרם לזוכים עקב מימוש הפרס 0על הזוכים בפרס לערוך את כל הביטוחים
הנ דרשים לצורך מימוש הפרס ,לרבות ביטוח נסיעות לחו"ל וזאת בהתאם לשיקול דעתם
הבלעדי .
 " .2.12מועמד /ים לזכייה " -
משתתף במבצע אשר ענה נכונה על כל השאלות שנשאל בטלמס ר המבצע ,במהלך תקופת
המבצע ,ובזמן המהיר ביותר לעומת כל יתר המשתתפים במבצע ,ואשר עמד בכל תנאי תקנון
זה ,ובלבד שלא זכה קודם לכן במבצע0
" .2.11זוכה" -
מועמד לזכייה אשר הוכרז על ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע כזוכה במבצע ,ואשר
עמד בתנאי תקנון זה ,ובכפוף לדין0
משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת  ,וזאת גם אם השתתף במבצע מספר
פעמים באמצעות מספר חשבוניות שונות.
 " .2.12זוכי מילואים " -
משתתף במבצע אשר ענה נכונה על כל השאלות שנשאל בטלמסר המבצע ,במהלך תקופת
המבצע ,ובזמן המהיר ביותר לעומת כל יתר המשתתפים במבצע ,ואשר עמד בכל תנאי תקנון
זה ,ובלבד שלא זכה קודם לכן במבצע0

 .2תקופת המבצע
 .2.1המבצע ייערך בין התאריכים  60.600..7ועד ( 30.700..7כולל)0

 .2.2מערכת הטלמסר תהיה פעילה  00שעות ביממה בימים א'-ה' 0בימי שישי עד השעה  .6:..ושבת החל מהשעה
00.:..
 .2.2עורך המבצע רשאי להאריך או לשנות או לבטל את תקופת המבצע ואת מועדי פעילות טלמסר המבצע ,עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי0
 .2התנאים להשתתפות במבצע
 . 2.1במבצע זכאי להשתתף כל אדם  ,שהנו משתתף במבצע כהגדרתו בסעיף  006לעיל ,אשר עומד
בתנאי תקנון זה  ,ו אשר ביצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
 . 2.1.1המשתתף רכש במהלך תקופת המבצע ,באחד מסניפי רשת שופרסל המשתתפים
במבצע  ,מוצרים של מותגי "ג'ילט ( " )Gilletteו/או "ג'ילט ונוס ( ")Gillette Venusבסך של
לפחות  ₪ 0909.בקניה אחת0
 . 2.1.2המשתתף קיבל חשבונית וספח מבצע המכיל את מספר טלמסר המבצע 0
המשתתף התקשר לטלמסר המבצע בטלפון  03-3738888נרשם למבצע ואישר
. 2.1.2
את הסכמתו לתנאי תקנון זה0
המשתתף ענה נכונה על כל השאלות שיוצגו לו בטלמסר המבצע (התשובות הנכונות
. 2.1.2
לשאלות הידע תהיינה אלו שמצויות במשרדי עוזר עורך המבצע ,והן שתקבענה ) ,מסר את הפרטים
הנדרשים בעת ההרשמה למבצע ,והזין את מספר חשבונית הרכישה שקיבל בגין המוצר/ים
המשתתפים במבצע שרכש0
 .2.2רק משתתף שהנתונים שמסר בתקופת המבצע נקלטו בפועל ובאופן ברור בטלמסר ישתתף במבצע 0משתתף
שנתונים שמסר ל א נקלטו ו/או נקלטו באופן לא ברור ו/או לא יכללו נתונים מלאים וברורים יפסל ולא
ישתתף במבצע ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בגין כך כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או
שופרסל ו/או מי מטעמם0
 .2.2האחריות על מסירת הנתונים והפרטים האישיים בטלמסר חלה אך ורק על המשתתף 0לעורך המבצע ו/או
לעוזר עורך המבצע ו/או שופרסל אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או
שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת כאמור0
 .2.2ניתן להשתתף עם אותה חשבונית פעם אחת בלבד 0אין באמור כדי לגרוע ממשתתף שהשתתף פעם אחת,
לרכוש מוצרים נוספים מהמוצרים המשתתפים במבצע ,בסך של לפחות  ₪ 0909.ברכישה אחת ,ולקבל
בגינם חשבונית חדשה וספח מבצע נוסף ובאמצעותה להשתתף פעם נוספת במבצע ,בכפוף להוראות תקנון
זה 0יובהר ,כי משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת ,וזאת גם אם השתתף במבצע
מספר פעמים באמצעות מספר חשבוניות שונות0
 .2.2בסיום המבצע ,יזכו  0המשתתפים אשר ענו נכונה על שאלות הרב ברירה בזמן המהיר ביותר מבין יתר
המשתתפים במבצע 0סה"כ יזכו בכל תקופת המבצע עד  0זוכים ,בכפוף לאמור בכללי מבצע זה להלן 0היה
ויהיו למעלה מ 0-משתתפים שענו תשובות נכונות בזמן המהיר ביותר לעומת כל יתר המשתתפים במבצע,
יזכו מבניהם  0המשתתפים שענו במועד המוקדם ביותר מבין משתתפי המבצע0
 .2.2ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ,עוזר עורך המבצע ,חברת פרוקטר אנד גמבל או חברת סער
פרומרקט ,סוכנות לקידום מכירות בע"מ ,משרד עו"ד לבנון אקוניס דורון ושות' ,רשת שופרסל (לרבות
שופרסל דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל אקספרס ,שופרסל שלי ,שופרסל  , )Onlineוכן כל עוזריהם,
עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם0

 .2הזוכים ואופן קבלת הפרסים

 .2.1בתום תקופת המבצע יזכו  0מועמדים לזכייה ,אשר ענו על שאלות המבצע נכונה ובזמן המהיר ביותר,
כאמור לעיל0
 .2.2השעון המותקן במערכות המבצע הוא שיקבע את מועד המענה על שאלות המבצע ולא יכול
להיות למשתתף כל טענה כנגד כך0
 .2.2משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת גם אם השתתף במבצע מספר פעמים
באמצעות כמה חשבוניות שונות.
 .2.2עוזר עורך המבצע ינסה ל טלפונית את המועמדים לזכייה על מנת לבשר להם על זכייתם על פי מספר הטלפון
שהקלידו בעת ההרשמה למבצע בטלמסר 0אם יאותרו המועמדים לזכייה ,הבשורה על המועמדות לזכייה
תהיה טלפונית ,אך ורק עם המועמד לזכייה ובאופן אישי0
 .2.2הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה יעשו בין השעות  .9:..ועד  .7:..ביום חול ,ובנוסף פעם אחת
בשעות הערב במרווחי זמן סבירים 0נציג עוזר עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בפרס
לא פחות משלוש פעמים 0הניסיונות יתפרסו באופן סביר על פני שעות היום האמורות לעיל0
"יצירת קשר" משמעה – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה 0נציג עוזר עורך המבצע לא ישאיר למועמד
לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו0
 .2.2אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל
תנאי תקנון זה ,ייפסל מועמד זה ועורך המבצע ו/או מי מטעמו ינסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה שדורג
אחריו מבין זוכי מילואים 0הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל משתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה
בפרס0
 .2.2על המועמ ד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע בתוך  70ממועד יצירת הקשר,
באמצעות פקס או מייל שפרטיהם יימסרו לו ,את המסמכים הבאים:
 . 2.2.1חשבונית הקניה אשר מעידה כי במהלך תקופת המבצע ,רכש המשתתף ברשת שופרסל ,מוצרים של
מותגי "ג'ילט ( " )Gilletteו/או "ג'ילט ונוס ( ")Gillette Venusבסך של לפחות  ₪ 0909.בקניה
אחת .
על המועמד לזכייה להציג את חשבונית כשהיא תקינה וקריאה 0אם חשבונית הקניה ו/או ספח
המבצע לא נשמרו על ידי המועמד לזכייה באופן תקין וקריא לא תיבדק המשך זכאותו לפרס ,והוא
לא יוכרז כזוכה ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד כך0
יובהר בזאת כי ההוכחה היחידה שתקפה לצורך זכאות לפרס הינה החשבונית המקורית 0צילום של
החשבונית ו/או ספח המבצע ו/או כל הוכחה אחרת אינם קבילים ולא יאפשרו למשתתף לזכות
בפרס0
 .2.2.2טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב כנספח א' ,כשהוא חתום על ידי המועמד לזכייה0
 .2.2.2צילום המוכיח כי הדרכון בתוקף עבור לפחות  1חודשים ממועד ההכרזה על הזכייה0
 .2.2.2צילום תעודת זהות שפרטיה תואמים את הפרטים שמסר בטלמסר0
 .2.2ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים בסעיף  407לעיל בתוך  70שעות ממועד
יצירת הקשר עמו ,יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי לפסלו ,ובמקרה כאמור הוא לא יהיה
זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי כלשהו ,ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך
המבצע ו/או שופרסל ו/או מי מטעמם0
 .2.2לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על טופס הצהרת
מועמד לזכייה המצ"ב כנספח א' ,כמפורט לעיל ,וככל שאין מניעה אחרת ,יוכרז המועמד לזכייה כזוכה
ועורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם יצרו עימו קשר לצורך מסירת מלוא הפרטים
המדויקים בקשר עם מימוש הפרס0

 .2.12זוכה אשר לא יוכל לממש את הפרס כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו ולא לפרס
חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או
שופרסל ו/או מי מטעמם 0מובהר בזאת כי זוכה בפרס רשאי לממש את הפרס לבד ,כלומר לא לקחת עמו
אדם נוסף ,אך לא יכולה להיות לו בגין כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה0
 .2.11הזוכה יוכל לממש את הפרס עם אדם נוסף לבחירתו ובפרט שאדם זה הינו בעל דרכון בתוקף לפחות עבור 1
חודשים ואין לו כל מניעה חוקית/רפואית או אחרת לטוס ליעד הפרס 0היה והאדם הנוסף הינו קטין ,יש
צורך באישור הורה/אפוטרופוס חוקי לנסיעת הקטין0
 .2.12הפרס יהיה ניתן למימוש בחודש ספטמבר  0..7ואך ורק בתאריך הספציפי אותו תקבע עורכת המבצע0
התאריך המדויק יפורסם באופן פרטני לזוכים עד  04ימים לפני מועד מימוש הפרס 0לאחר מועד זה לא יהיה
הפרס ניתן עוד למימוש ,וזוכה שלא מימש את הפרס עד למועד הנקוב לעיל ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיה זכאי
לממשו עוד ולא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או לשווי הפרס ובמקרה כאמור לא תהיינה לו כל טענות בגין כך0
 .2.12המשתתף מסכים ומאשר ,כי אם יזכה במבצע יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי לפרסם את
שמו ו/או תמונתו ו/או פרטיו בעיתון ,באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של עורך המבצע לרבות צילומו של המשתתף במהלך מימוש הפרס 0מובהר בזאת כי עורך המבצע
רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל 0מובהר ,כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב
להסכמתו לפרסום פרטיו 0במידה ויחליט עורך המבצע לפרסם את פרטיו של הזוכה ,יהווה הפרסום תנאי
לקבלת הפרס ולהשתתפות במבצע0
 .2אחריות
 .2.1הוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע ,ויהיה ניתן לעיין בהן במשרדי עורך המבצע בתיאום מראש0
 .2.2עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ,לא יישאו באחריות
כלשהי ,ישירה או שילוחית ,לכל נזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב או כתוצאה
מהשתתפות במבצע ו/או בגין מימוש הפרס0
 .2.2עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי מטעמם אינם מבטחים את הזוכים בעת מימוש
הפרס ועל כן שיקול הדעת הבלעדי האם לערוך ביטוח והיקף הביטוח חל על הזוכה בלבד0
 .2.2עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ,אינם מתחייבים ,כי
המבצע יתקיים ללא תקלות ,שגיאות  ,נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה
כתוצאה מכך 0מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בפרס
עקב טעות של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ,אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות ,לא
תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או
שופרסל בקשר לכך0
 .2.2מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר ,כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי
מעובדיהם ו/או מי מטעמם ,לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו
שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט ,לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך
המבצע בקשר עם המבצע ,העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו0
 .2.2עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ,לא יישאו באחריות
כלשהי במקרה של נזק ,מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או לזוכה ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך
לא רק ,נזקים בגין עגמת נפש הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בפרס ו/או במימושו0
 .2.2עורך המבצע ,העוזר לעורך המבצע ושופרסל אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות הטלפון
והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן ,ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה
משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה
אחרת הקשורה במערכות אלה ,וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות
ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות0

 .2.2במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לעורך המבצע
ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע 0
 .2.2תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן0
 .2.12לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא 0הפרס הוא אישי ואינו ניתן
להעברה0
 .2.11בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
המבצע ,לרבות בעיתונים ,תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין0
 .2.12עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרס ,אם הפרס לא יחולק לאחר מועד סיום
המבצע0
 .2.12האחריות הבלעדית לאספקה ,לטיב ולאיכות המוצרים/שירותים שיקבל הזוכה באמצעות מימוש פרס
במסגרת מבצע זה תחול על ספק המוצרים/שירותים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספק
המוצרים/שירותים 0עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב
המוצרים/שירותים כאמור ,לאספקתם או לאיכותם ,והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל טענה כלפי
עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע בגין כך0

נספח א'
לכבוד
פרוקטר אנד גמבל
סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ
שופרסל בע "מ
הצהרת מועמד לזכייה
כתב הסכמה וויתור
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ,מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:

 0.השתתפתי במבצע "_______" ,של חברת פרוקטר את גמבל (להלן" :עורך המבצע") והוכרזתי כמועמד לזכייה
בפרס המפורט להלן :כרטיס טיסה זוגי לברצלונה ,לינה במלון בדרגת תיירות  0כוכבים על בסיס חצי פנסיון,
כניסה למשחק כדורגל של ברצלונה והשתתפות באימון יסודות כדורגל במגרש "הקאמפ נואו" ,מגרשה של
קבוצת הכדורגל של ברצלונה0
 00ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייתי בפרס ,וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב כזוכה,
איני זכאי לזכות בפרס /ו/או כל חלק ממנו0
 03קראתי את תקנון המבצע ו/או ניתנה לי הזדמנות לקראו ,ואני מצהיר כי אני מסכים לכל האמור בו ומתחייב
לפעול על פיו0
 00ידוע לי כי ככל שאוכרז כזוכה ,אוכל לממש את הפרס במועדו בלבד כפי שיימסר לי על ידי עורך המבצע ו/או
עוזר עורך המבצע עד  04ימים ממועד מימוש הפרס
 04ידוע לי כי אם לא אוכל לממש את הפרס במועדו ,מכל סיבה שהיא ,לא אוכל לממשו כלל ולא אהיה זכאי לפרס
אחר ו/או לפיצוי/שיפוי כלשהו ,ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין כך 0אי מימוש הפרס במועד יגרום
לפקיעת תוקפו ,והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש0
 06אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים ,לרבות תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה עפ"י שיקול
דעתו של עורך המבצע 0הנני מסכים/ה לעורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע לבצע עריכות ו/או שינויים ו/או
התאמות בתמונתי ו/או בווידאו שלי לצורך פרסום0
 07אני מצהיר/ה כי במידה ואתבקש ,אסכים להשתתף בצילומים והקלטות ביום צילומים נפרד לצורך פרסום
זכייתי 0חברת פרוקטר אנד גמבל או באי כוחה יחליטו על ביצוע הצילומים ,וכל הפרטים הנלווים להם 0ידוע לי
כי חברת פרוקטר אנד גמבל רשאית אך אינה מחויבת לעשות שימוש בחומר הצילומי שיעמוד לרשותה בתום
הצילומים 0ידוע לי ואני מאשר/ת כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום כלשהו בעבור הצילומים ו/או פרסומם0
 01אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי
חברת פרוקטר אנד גמבל ו/או חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן
בקשר עם השתתפותי במבצע0
 09הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד חברת פרוקטר אנד גמבל או חברת סער פרומרקט ,סוכנות
לקידום מכירות בע"מ ,משרד עו"ד לבנון אקוניס דורון ושות' ,רשת שופרסל וכן כל עוזריהם ,עובדיהם,
מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם0
 0..ידוע לי כי האחריות הבלעדית למוצרים /שירותים בעת מימוש הפרס ו/או טיבם ו/או איכותם מוטלת באופן
בלעדי על ספק המוצרים/שירותים ,וכי לחברת פרוקטר אנד גמבל ו/או סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות
בע"מ ו/או שופרסל לא תהיה כל אחריות לכך0
תאריך_____________________:
שם המועמד לזכייה (פרטי  +משפחה)_________________________:
מספר ת0ז______________:0

שנת לידה________:כתובת _________:מיקוד____________:

טלפון _____________:טלפון נייד____________:חתימת המועמד לזכייה_________________:

