
 

 בשופרסל" תקנון מבצע "אורל בי

 

     כללי: .1

בתקופת המבצע כהגדרתה להלן, תערוך חברת פרוקטר אנד   09.09.2018ועד  14.08.2018בין התאריכים 

  (."המבצע"בע"מ מבצע שיווק וקידום מכירות שייקרא "אורל בי בשופרסל" )להלן:  גמבל אמ.די.או

 

ניתן להצטרף למועדון הלקוחות דרך  המבצע פתוח לחברי מועדון שופרסל בלבד, כהגדרתו להלן.

 אתר האינטרנט של החברה.

עובדיהם, מנהליהם, ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, רשת שופרסל, וכן 

 שותפיהם ובני משפחותיהם.

        הגדרות .2

 למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן :

   -"הוראות המבצע "  .2.1

 ההוראות המופיעות בתקנון זה.

   -"עורך המבצע"  .2.2

 ., רמת החייל, ת"א6, מרחוב הנחושת אמ.די.או בע"מ חברת פרוקטר אנד גמבל

   -"עוזר עורך המבצע"  .2.2
 , ת"א.7חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ, רחוב סלומון 

  - "חבר מועדון שופרסל" .2.2
אדם הרשום בשופרסל כחבר מועדון הלקוחות של שופרסל, במועד השתתפותו במבצע, לא כולל 

 לקוחות עסקיים.

   -"שאלות הידע"  .2.2

הנוגעות לעורך המבצע ו/או למוצרים שאלות ידע רב בררתיות )'אמריקאיות'(, 

המשתתפים במבצע ו/או בכל נושא אחר, לפי שיקול דעת עורך המבצע ו/או עוזר עורך 

המבצע, אשר מענה עליהן אפשרי מתוך ידע כללי ומאגרי מידע נגישים לרבות אתר 

  האינטרנט של עורכת המבצע. 

 עוזר עורך המבצע בלבד.  מענה נכון על השאלה יקבע לפי התשובות המצויות במשרדי 

  "שאלה פתוחה" .2.2

 על שאלות הידע.נכון שאלה פתוחה עליה יידרש המשתתף להשיב לאחר מענה 

קבע על בסיס תשובה הנכונה ביותר תאין תשובה אחת נכונה לשאלה הפתוחה. ה

שיקול דעתם הבלעדי של עורך המבצע בהתאם לקריטריונים של יצירתיות, מקוריות 

 המבצע.ו/או עוזר עורך 

    -"זכות השתתפות במבצע"  .2.2

שנה,  18במבצע רשאי להשתתף כל אדם שהנו חבר מועדון שופרסל, כהגדרתו להלן, אשר גילו מעל 

  והנו תושב ישראל או אזרח ישראל;

 

 



 

  -"משתתף במבצע" .2.2

אשר במהלך תקופת המבצע רכש שהינו חבר מועדון שופרסל, אדם בעל זכות השתתפות במבצע, 

)אורל בי(  Oral-Bבאחד מסניפי שופרסל המשתתפים במבצע לפחות אחד ממוצרי  ברכישה אחת

, קיבל עבור רכישתו חשבונית קניה אליה צורף ספח המכיל את כתובת אתר המשתתפים במבצע

המבצע, הזין את מספר החשבונית במקום המיועד לכך באתר המבצע וכן את פרטיו המלאים כפי 

שנדרש באתר המבצע, ענה נכונה על שאלות הידע שהוצגו לו באתר המבצע וכן על השאלה הפתוחה 

שיקול דעתם הבלעדי של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע,  על פיבצורה יצירתית ומקורית 

 ומילא אחר כל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה.

מובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו, אך יובהר כי 

 ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות.

משתתף אשר יש ברשותו מספר  בלבד. כל חשבונית קניה מקנה זכות השתתפות אחת

המשתתפים  )אורל בי( B-Oralממוצרי אחד הן רכש לפחות מוצר אשר בכל אחת מחשבוניות 

יכול להשתתף עם כל אחת מהן במבצע. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מכך שמשתתף  במבצע,

 יכול לזכות פעם אחת בלבד במבצע וזאת גם אם השתתף עם מספר חשבוניות שונות.

  .לא כולל לקוחות עסקיים .המבצע מיועד לחברי מועדון לקוחות שופרסל בלבד

   -"הסניפים המשתתפים במבצע  .2.2

שלי, שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרא, שופרסל אקספרס כל סניפי שופרסל 

 "יש חסד". -המבצע לא חל בסניפי "יש בשכונה" ו ושופרסל און ליין.

 

רכישת המוצרים המשתתפים בסניף שאינו אחד מהסניפים המשתתפים במבצע לא תקנה לרוכש את 

  הזכות להשתתף במבצע.

   -"המוצרים המשתתפים במבצע"  .2.12
  )אורל בי(. Oral-Bמוצרי מותג כלל 

  -"אתר המבצע"  .2.11
המכיל פרטים על המבצע, ואשר בו ניתן  trivia.co.il-oralb אתר ברשת האינטרנט שכתובתו

   .ולהשתתף בו להירשם למבצע

 

  ההרשמה למבצע אפשרית רק באמצעות אתר המבצע.

 

, -יהיה פתוח להרשמה  במהלך תקופת המבצע בימים א' של המבצע אתר האינטרנט ה'

  . 16:00שעות ביממה וכן ביום שישי עד השעה  24

 

לא תתאפשר הרשמה ללא חשבונית קניה, וזאת גם אם הקניה בוצעה בתקופת 

 .והמשתתף עומד ביתר תנאי מבצע זה המבצע

אתר מובהר כי המשתתפים נושאים באחריות המלאה לתכנים שאותם יעלו ל

יובהר כי היה והתוכן שיועלה על ידי משתתף במבצע זה יהא פוגעני ו/או  המבצע.

גזעני ו/או בעל אופי מיני ו/או או בלתי הולם, לדעת עורך המבצע, השתתפותו של 

המשתתף במבצע זה תבוטל וזאת בהתאם לשיקול דעתו של עורך המבצע ולא יכולה 

 ר עורך המבצע ו/או מי מטעמם בגין כך. להיות כל טענה כנגד עורך המבצע ו/או עוז



 

  -"חשבונית הקניה"  .2.12

)או במועד אספקת המוצרים במקרה של רכישה באתר חשבונית שקיבל המשתתף בסניף שופרסל 

. לעיל(, 2.10בעת רכישת אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצע )סעיף ( Onlineשופרסל 

ולהציגה לצורך  הקניה עד להכרזה על הזוכיםיש לשמור את חשבונית תקופת המבצע.  במהלך

  בדיקת הזכאות לפרס. 

 

ללא הצגת חשבונית עורך המבצע רשאי בהתאם . תנאי לזכייה בפרס הצגת החשבונית הנה

  לשיקול דעתו לפסול את זכאות המועמד לזכייה. 

 

  -"מועמד לזכייה" .2.12

 שאלות הידע 3מבצע על אשר ענה נכונה באתר ה שהינו חבר מועדון שופרסל, משתתף במבצע

בצורה יצירתית ומקורית על פי שיקול  על השאלה הפתוחה שהוצגה לו באתר המבצעולאחר מכן 

במהלך תקופת המבצע, ואשר עמד , דעתם הבלעדי של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע

 בכל תנאי תקנון זה. 

תהא ביותר  התשובה הנכונה אין תשובה אחת נכונה לשאלה הפתוחה.מובהר כי 

 עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.היצירתית והמקורית ביותר לדעת 

 כמו כן, מועמד לזכייה יכול לזכות פעם אחת בלבד, במהלך תקופת המבצע.

   -"זוכה" .2.12

מועמד לזכייה אשר הוכרז על ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע כזוכה, ואשר עמד בתנאי 

 תקנון זה ובכפוף לדין.

( משתתפים במבצע אשר ענו על שאלות הידע ארבעה) 4במהלך תקופת המבצע יבחרו 

ך המבצע ו/או עור ביותר לדעתהיצירתי ו מקורינכונה ועל השאלה הפתוחה באופן ה

 המבצע ואשר עמדו בתנאי תקנון זה, כזוכים בפרס.  ךעור עוזר

 

 .לא יוכל לזכות פעם נוספת במבצעמשתתף שזכה פעם אחת במבצע 

משתתף רשאי להשתתף במבצע מספר פעמים במהלך תקופת המבצע באמצעות חשבוניות 

 שונות, אשר כל אחת מהן עומדת בתנאי תקנון זה. 

 

  -"הפרס"  .2.12

 ,)ארבעה( משתתפים, מועמדים לזכייה, אשר היה ויעמדו בכל תנאי תקנון זה 4בתום המבצע יוכרזו  

על בסיס ארוחת בוקר  New Yorkלילות במלון  4יזכו בחופשה זוגית )מבוגר וילד( לפריז למשך 

 11-15תאריכי הטיסה הינם שבפריז.  דיסנילנדלפארק השעשועים  ימים( 5יומית )למשך  וכניסה

 .2018לאוקטובר 

הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה וניתן לממשו אך ורק במועדו. זוכה שלא יוכל 

ו/או במועד שייקבע על ידי עורך לממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, במועד כאמור 

המבצע ו/או מי מטעמו, לא יוכל לממש את הפרס במועד אחר, ולא יהיה זכאי לפיצוי 

כלשהו )כספי או אחר( ולא יכולה להיות לו בעניין זה כל טענה ו/או דרישה כנגד 

 עורך המבצע ו/או עוזרו ו/או מי מטעמם.

 

מד לזכייה הינה בכפוף לעמידה מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס בידי המוע

( קיום דרכון בתוקף 1בכל הוראות תקנון זה, הכל כמפורט לעיל ולהלן, ובפרט: )

  ( אי מניעה חוקית לטוס ליעד הפרס; 2חודשים ממועד הזכייה; ) 2-לפחות ל
 



 

עורכת המבצע רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את חלק מרכיבי הפרס 

עיל ו/או מועד הטיסה ו/או להוסיף עליו פרטים נוספים, לפי ו/או את יעד הטיסה ל

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 

צות( טיב המלון, מועד הטיסות, טיב הטיסה והמושבים בטיסה, טיב האוכל במלון למ

 ועוד.

לא יוכל  בתקופת מימוש הפרס, מכל סיבה שהיא זוכה שלא יוכל לממש את הפרס

 לממש את הפרס במועד אחר, ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

 

אינם אחראים  שופרסלעוד מובהר כי עורכת המבצע ו/או עוזרת עורכת המבצע ו/או 

 לכל נזק )פיזי או רכושי( ו/או הפסד ו/או אבדן שיגרם לזוכים עקב מימוש הפרס. 

על הזוכים בפרס לערוך את כל הביטוחים הנדרשים לצורך מימוש הפרס, לרבות 

 ביטוח נסיעות לחו"ל וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. 

ן זה לא תחול על עורך המבצע יובהר כי כל עלות שלא צוינה באופן מפורש בתקנו

ו/או עוזר עורך המבצע ועל הזוכה לשאת בה באופן אישי, לרבות הוצאות 

  )"בזבוזים"( בזמן השהייה בחו"ל, ביטוח נסיעות ומיסים )ככל שיידרשו(.
הזוכים יישאו על חשבונם בכל הוצאה נוספת בקשר עם מימוש הזכייה השהות 

 והכלכלה.

וג כלשהו בחבילת הפרס, עליו לקבל לכך את הסכמתה של כל שהזוכה ירצה לבצע שדר

המבצע ועלות השדרוג תהא על אחריותו וחשבונו באופן  עורך המבצע ו/או עוזר ךעור

 בלעדי.

מובהר בזאת כי הזכייה בפרס הינה אישית וכי הזוכה אינו רשאי להסב את הפרס לאדם 

ול דעתו הבלעדי לשנות אחר. עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי על פי שיק

את הפרס, את אופן מימושו וכן את התנאים הקשורים אליו ועליו להודיע על כך 

 בהקדם האפשרי לזוכה/ים. הפרס אינו ניתן להמרה בכסף ו/או בשווי כסף.

טיסת קטין בקשר עם מימוש הפרס מצריך את חתימת האפוטרופוס החוקי של הקטין, 

 אשר מאשר את נסיעת הקטין. 

 

   -וכי מילואים" "ז

משתתפים אשר ייבחרו לאחר בחירת הזוכים, ואשר ישמשו כחליפים, למקרה שהזוכים לא יאותרו  4

 ו/או ייפסלו, הכל כמפורט בתקנון זה. 

 

 תקופת המבצע .2

 .09.09.2018ועד  14.08.2018המבצע ייערך בין התאריכים  .2.1

 המבצע בלבד.ההרשמה למבצע תיעשה באמצעות אתר המבצע בלבד, ובתקופת  .2.2

         פי שיקול דעתו הבלעדי.-עורך המבצע רשאי להאריך או לשנות או לבטל את תקופת המבצע, על .2.2

 התנאים להשתתפות במבצע  .2

לעיל, אשר עומד בתנאי  2.8במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע, כהגדרתו בסעיף  .2.1

 ורטות להלן:  תקנון זה, ואשר ביצע בתקופת המבצע את כל הפעולות המפ



 

רכש בתקופת המבצע, בסניפים המשתתפים במבצע, ברכישה אחת, לפחות מוצר אחד מבין  .2.1.1

 המשתתפים במבצע.)אורל בי(   Oral-Bמוצרי 

 מובהר כי שופרסל בע"מ אינה מתחייבת למלאי או למגוון המוצרים בסניפים. 

נכנס לאתר המבצע והשתתף במבצע ואותה שמר עד לתום  קיבל חשבונית קניה איתה .2.1.2

 המבצע.

 נכנס לאתר האינטרנט, הקליד את מספר חשבונית הקניה ופרטים נוספים שיידרשו להרשמה, .2.1.2

 ענה על שאלות הידע המופיעות באתר וכן על השאלה הפתוחה.

ישתתף  רק משתתף שהנתונים שמסר בתקופת המבצע נקלטו בפועל ובאופן ברור באתר המבצע .2.2

במבצע. משתתף שנתונים שמסר לא נקלטו ו/או לא נקלטו באופן לא ברור ו/או לא יכללו נתונים 

מלאים וברורים יפסל ולא ישתתף במבצע. האחריות על מסירת הנתונים והפרטים האישיים באתר 

המבצע חלה אך ורק על המשתתף. לעורך המבצע, לעוזר עורך המבצע ולשופרסל אין ולא תהיה כל 

 אחריות בדבר נכונות או אי נכונות או אי דיוק או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

מובהר מפורשות כי עורך המבצע ו/או מי מטעמו עשוי לפרסם את התשובות לשאלה הפתוחה, כאמור  .2.2

לעיל, באתר המבצע ו/או במדיות החברתיות של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל, 

  קול דעתו, והמשתתף במבצע נותן את הסכמתו לכך.לפי שי

על המשתתף לוודא ולהבטיח שהתשובות לשאלה הפתוחה שתועלה על ידו לא יכיל תוכן כלשהו שהנו  .2.2

בעל אופי או יש בו כדי להוות פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, אחד או יותר מהבאים: 

, גזע, מין, דת, מקצוע או גיל, או מכיל עירום או תועבה רמיזות מיניות, אלים, או מגנה קבוצה אתנית,

מעודד או מקדם ביצוע פעולה לא חוקית ו/או שימוש בנשק, מוצרי טבק, אלכוהול, פעילות מסוכנת, 

הימורים או מדיניות פוליטית כלשהי, מכיל שנאה לקבוצת אוכלוסין כלשהי, השמצות ו/או הערות 

כלשהו, או מכיל פרטים אישיים של אדם או גורם כלשהו, או  מעליבות על אדם, קבוצה ו/או גורם

פוגע בפרטיותו של אדם או גורם כלשהו, מכיל תכנים שכבר הועלו לאתר המבצע על ידי משתתפים 

אחרים, מכיל סימנים מסחריים, לוגו, לבוש מסחרי של גורם או חברה כלשהם, או חומרים המוגנים 

שהי או מפר או פוגע בזכות כלשהי של אדם או תאגיד כלשהו.בזכויות יוצרים, מפר הוראת דין כל

  

 

עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע יהיו רשאים לפסול כל תשובה לשאלה הפתוחה שאינה עומדת 

 בדרישות האמורות לעיל.

מובהר בזאת כי התשובות הנכונות לשאלות הידע הן אלו המצויות אצל עוזר עורך המבצע בלבד.  .2.2

/או עוזר עורך המבצע הם שיכריעו בקשר עם נכונות השאלות הפתוחות. התשובות עורך המבצע ו

המקוריות, המעניינות והיצירתיות ביותר לדעת עוזר עורך המבצע ו/או עוזר המבצע הן אלו שיבחרו 

 פרסים. 4סה"כ במהלך תקופת המבצע יחולקו  ויזכו את המשתתף שכתב אותן בפרס.

חשבונית קניה בלבד. משתתף שמסיבה כלשהי לא תהיה בידו  ההרשמה באתר המבצע אפשרית עם .2.2

 חשבונית קניה בעת ההרשמה, לא יוכל להירשם למבצע.

של מוצרים  תונוספ לבצע בתקופת המבצע רכישותמשתתף שנרשם פעם אחת למבצע, רשאי  .2.2

ת ונוספ ות תקנון זה, לקבל בגין הרכישות הללו חשבוניות, בהתאם להוראהמשתתפים במבצע

. יובהר כי משתתף לא בכפוף להוראות תקנון זה . זאת,ת במבצעונוספ פעמיםלהשתתף  צעותןובאמ

  יוכל לזכות יותר מפעם אחת בלבד.

 בחירת הזוכים ואיתורם .2



 

מועמדים לזכייה, אשר ענו נכונה על כל שאלות הידע וכן שענו ה )ארבעת( 4ו בתום המבצע, ייבחר .2.1

 היצירתי והמקורי ביותר לדעת צוות השופטים.על השאלה הפתוחה שבאתר המבצע באופן 

 

צוות שופטים שידרג את התשובות לשאלת הפתוחות של המשתתפים במבצע  -"צוות השופטים"

פי שיקול -לפי קריטריונים של יצירתיות, מקוריות וכל שיקול אחר שייראה לצוות השופטים על

 .המבצעדעתם. צוות השופטים יורכב מנציגי עורך המבצע ועוזר עורך 

עורך המבצע ינסה לאתר טלפונית את המועמדים לזכייה, על פי מספר הטלפון שהקלידו בעת  .2.2

ההרשמה למבצע, על מנת לבשר להם על זכייתם. אם יאותרו המועמדים לזכייה, הבשורה על 

 המועמדות לזכייה תהיה טלפונית, אך ורק עם המועמד לזכייה, באופן אישי. 

, ובנוסף 17:00ועד  09:00מועמדים לזכייה יעשו בימי חול בין השעות הניסיונות ליצור קשר עם ה .2.2

המועמדים   פעם אחת בשעות הערב במרווחי זמן סבירים. נציג עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם

  סביר על פני שעות היום האמורות לעיל.  לזכייה בפרס עד שלוש פעמים. הניסיונות יתפרסו באופן

  

 

קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. נציג עורך המבצע לא ישאיר  – משמעה"יצירת קשר" 

 למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.

אם יאותר המועמד לזכייה, הבשורה על מועמדותו לזכייה תהיה טלפונית, אך ורק עם המועמד לזכייה  .2.2

גם מסירת הפרסים. עורך המבצע לא ישאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר עצמו, באופן אישי, וכך 

 מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.

ממועד בחירת המועמד לזכייה ו/או שלושה ניסיונות במידה ולא ייווצר קשר עם מועמד לזכייה תוך  .2.2

כאמור בתקנון זה, יפסל המועמד לזכייה ולא המועמד לזכייה אינו עומד בתנאי ההשתתפות במבצע 

תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך המבצע. נפסל מועמד לזכייה כאמור בסעיף זה ייבחר 

 מועמד חלופי לזכייה מבין זוכי המילואים.

על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עורך המבצע, באמצעות פקס או מייל שפרטיו  .2.2

 ת המסמכים הבאים:יימסרו לו, א

חשבונית הקניה שפרטיה זהים לפרטים שמסר באתר האינטרנט, אשר מעידה כי במהלך  .2.2.1

 מבין מוצריתקופת המבצע, רכש באחד הסניפים המשתתפים במבצע לפחות מוצר אחד 

Oral-B  )המשתתפים במבצע, ברכישה אחת לפחות, וזאת במועד שקדם למועד )אורל בי

 הרשמתו למבצע.

על המועמד לזכייה להציג את חשבונית הקניה כשהיא תקינה וקריאה. אם חשבונית הקניה  .2.2.2

לא נשמרה על ידי המועמד לזכייה באופן תקין וקריא ערך המבצע רשאי שלא לבדוק את 

כלפי עורכת המשך זכאותו לפרס. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

בקשר לכך ו/או בקשר לאובדן ו/או גניבה ו שופרסל, המבצע, העוזר לעורכת המבצע ו/א

ו/או פגם כלשהו בחשבונית שאינו מאפשר זיהוי מלא וקריא של חשבונית הקניה ו/או 

 תוכנה.

 , כשהוא חתום על ידי המועמד לזכייה.כנספח א'טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב  .2.2.2

 ממועד ההכרזה על הזכייה.חודשים  8צילום המוכיח כי הדרכון בתוקף עבור לפחות  .2.2.2

 צילום תעודת זהות שפרטיה תואמים את הפרטים שמסר באתר האינטרנט. .2.2.2



 

שעות  96לעיל בתוך  5.6ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים בסעיף  .2.2

ממועד יצירת הקשר עמו, יהיה עורך המבצע רשאי לפסלו, ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס 

שהו ואו לפיצוי כלשהו, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך כל

 המבצע ו/או שופרסל ו/או מי מטעמם. 

לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על טופס הצהרת  .2.2

מניעה אחרת, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה מועמד לזכייה המצ"ב כנספח א', כמפורט לעיל, וככל שאין 

ועורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם יצרו עימו קשר לצורך מסירת מלוא הפרטים 

 המדויקים בקשר עם מימוש הפרס. 

כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לפיצוי במועדו זוכה אשר לא יוכל לממש את הפרס  .2.2

כלשהו או לפרס חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך כנגד עורך המבצע ו/או 

כמו כן, עורכת המבצע תהא רשאית להעביר את הזכיה לזוכה אחר עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל. 

ובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב מתחתיו או לבטל הפרס בהתאם לשיקול דעתה. 

להסכמתו לפרסום פרטיו. במידה ויחליט עורך המבצע לפרסם את פרטיו של הזוכה, יהווה הפרסום 

 תנאי לקבלת הפרס ולהשתתפות במבצע.

הזוכה יוכל לממש את הפרס עם אדם נוסף לבחירתו ובפרט שאדם זה הינו בעל דרכון בתוקף לפחות  .2.12

ם ואין לו כל מניעה חוקית או אחרת לטוס ליעד הפרס. היה והאדם הנוסף הינו קטין, חודשי 8עבור 

 יש צורך באישור הורה/אפוטרופוס חוקי לנסיעת הקטין.

, ומאשר, כי אם יזכה במבצע יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי  המשתתף מסכים .2.11

פרטיו בעיתון, באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או  בכפוף להוראות הדין,

אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע לרבות צילומו של המשתתף במהלך 

מימוש הפרס. מובהר בזאת כי עורך המבצע רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל. 

סום פרטיו. במידה ויחליט עורך מובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפר

    המבצע לפרסם את פרטיו של הזוכה, יהווה הפרסום תנאי לקבלת הפרס ולהשתתפות במבצע.

 אחריות .2

הוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע וכן באתר המבצע, ויהיה ניתן לעיין בהן בתיאום  .2.1

 מראש. 

עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו  .2.2

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 הפרס.

צע ו/או שופרסל ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, אינם עורך המבצע ו/או עוזר עורך המב .2.2

מתחייבים, כי המבצע יתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל 

טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף 

המבצע ו/או עוזר עורך המבצע, אשר אירעה בתום  במבצע ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורך

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.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי  .2.2

עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי מ

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 מימושו.



 

או עוזר עורך המבצע ו/או ו/או מי מטעמם אינם מבטחים את הזוכים בעת מימוש עורך המבצע ו/ .2.2

באחריות הפרס ועל כן שיקול הדעת הבלעדי האם לערוך ביטוח והיקף הביטוח חל על הזוכה בלבד.

 הזוכים לדאוג על חשבונם לביטוח נסיעות מתאים )בריאות, כבודה וכיו"ב(.

ו שופרסל ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/א .2.2

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 

 במימושו.

ו/או שופרסל אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות עורך המבצע, העוזר לעורך המבצע  .2.2

האינטרנט, 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 

ציוד אחר אשר אינו   רה במערכות אלה, וכן לכלשיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשו

בשליטתם והם לא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק 

 מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לעורך  .2.2

יט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל המבצע ולעוזר עורך המבצע להחל

 בקשר למבצע .  פעולה

 תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. .2.2

לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא. הפרס הוא אישי ואינו  .2.12

 ניתן להעברה.

בדבר   כלשהם וראות תקנון זה לפרסומים אחריםבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין ה .2.11

 לרבות בעיתונים, תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  המבצע,

לאחר   עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרס, אם הפרס לא יחולק .2.12

 מועד סיום המבצע.

כה באמצעות מימוש פרס תחול על האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות המוצרים שיקבל הזו .2.12

ספק המוצרים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספק המוצרים. עורך המבצע ו/או עוזר עורך 

המבצע ו/או שופרסל לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרסים/מוצרים כאמור, לאספקתם או 

/או עוזר עורך המבצע לאיכותם, והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל טענה כלפי עורך המבצע ו

 ו/או שופרסל בגין כך.

  פרטיות .2

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו במהלך  .2.1

הפעילות )להלן: "המידע"( ישמשו את עורכת המבצע ו/או העוזר לעורכת המבצע ו/או שופרסל 

 שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.לצורך ניהול המבצע ומסירת הפרסים, מבלי ששימוש 

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע  .2.2

 ישמש לצורך כאמור.

המשתתף מסכים ומאשר כי שופרסל וכן כל מי מטעמה רשאים לעקוב או לאסוף מידע לגבי השימוש  .2.2

( )פיסות מידע אשר אתר Cookiesבעוגיות )אותו עושים המשתתפים באתר המבצע, על ידי שימוש 

המבצע שולח למחשב המשתתף או לכל מכשיר קצה אחר בזמן שהמשתתף גולש או עושה שימוש 

 באתר המבצע(. 



 

פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר המבצע באמצעים כדוגמת שימור מידע 

באתר המבצע על ידי המשתמשים או לצרכי אודות העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש 

שיפור אתר המבצע. המידע הנאסף על ידי "עוגיות" אלו לא יימסר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים 

 פנימיים בלבד.

כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן  .2.2

" מאתר המבצע, הוא עדיין יוכל להשתמש באתר שלו. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות

 המבצע, אך הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר המבצע. 

כל משתתף רשאי לפנות אל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע בבקשה כי פרטיו האישיים יוסרו  .2.2

בעשותו כן, מוותר המשתתף על . 03-6365777וימחקו. בעניין זה יש לפנות למירי, בטלפון 

 השתתפותו במבצע זה. 

המשתתף מסכים ומאשר, כי דבר השתתפותו או זכייתו, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי  .2.2

תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, באתר שופרסל או באתרי אינטרנט אחרים, וכי 

ו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמת

הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות, מבלי שתשולם לזוכה 

עורכת המבצע ו/או העוזר תמורה כלשהי. הזוכה מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי 

 בגין כך.לעורכת המבצע ו/או שופרסל 

לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן  עורכת המבצע רשאית .2

 הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א'

 לכבוד

 פרוקטר אנד גמבל

 הצהרת מועמד לזכייה סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ

 כתב הסכמה וויתור

 החתום/חתומה מטה מצהיר/ה, מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר, כדלקמן:אני 

 עורך המבצע"()להלן: "  פרוקטר אנד גמבל בע"מ", של חברת אורל בי בשופרסלבמבצע " השתתפתי .1

לילות במלון  4חופשה זוגית )מבוגר וילד( לפריז למשך לזכייה בפרס המפורט להלן:  כמועמדוהוכרזתי 

New York 11-15, בין התאריכים על בסיס ארוחת בוקר וכניסה לפארק השעשועים דיסנילנד שבפריז 

 .2018לאוקטובר 

הכרזה על זכייתי בפרס, וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב כזוכה,  אינהידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה  .2

 איני זכאי לזכות בפרס/ ו/או כל חלק ממנו. 

ניתנה לי הזדמנות לקראו, ואני מצהיר כי אני מסכים לכל האמור בו ומתחייב  קראתי את תקנון המבצע ו/או .3

 לפעול על פיו.

לא אהיה זכאי וכל לממש את הפרס אך ורק במועדו. היה ולא אוכל לממש את הפרס במועדו, אידוע לי כי  .4

מימוש הפרס במועד לפרס אחר ו/או לפיצוי/שיפוי כלשהו, ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין כך. אי 

 יגרום לפקיעת תוקפו, והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש.



 

אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים, לרבות תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה, ללא תמורה,  .5

 עפ"י שיקול דעתו של עורך המבצע.

טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל  .6

מי מטעמם בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות שופרסל בע"מ ו/או  עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או

 מזכייתי.

ו/או של סער פרומרקט סוכנות  פרוקטר אנד גמבלבן משפחה של עובד  ואני מצהיר/ה כי אינני עובד א .7

מדרגה ראשונה ת המשתתפות במבצע )שופרסל(, ואיני קרוב משפחה לקידום מכירות בע"מ ו/או של הרשתו

 מנהליהם.ועובדיהם 

אינן עורכות עבורי ביטוח ו/או שופרסל הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שעורכת המבצע ו/או עוזר עורכת המבצע  .8

 ועל כן על אחריותי לרכוש ביטוח מתאים בהיקף מתאים לפי שיקול דעתי.

אינה כוללת מיסי מלון/עיר ועל הזוכה יהיה לשאת במיסים אלה בעצמו ככל שיידרש ידוע לי כי חבילת הפרס  .9

 תשלומם.

ידוע לי כי האחריות הבלעדית למוצרים/ שירותים בעת מימוש הפרס ו/או טיבם ו/או איכותם מוטלת באופן  .11

ידום בלעדי על ספק המוצרים/שירותים, וכי לחברת פרוקטר אנד גמבל ו/או סער פרומרקט סוכנות לק

 לא תהיה כל אחריות לכך.בע"מ מכירות בע"מ ו/או שופרסל 

 שם המועמד לזכייה )פרטי + משפחה(:_________________________ 

 שנת לידה:_________      __________מספר ת.ז.:__________

 __________   ______טלפון נייד:______________כתובת למשלוח דואר :________________ 

 :________________________לזכייההמועמד חתימת 

 (:_________________________18חתימת אפוטרופוס )אם הזוכה מתחת לגיל 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


