
 

 

 "Me With Always"תקנון מבצע 
 

 

     כללי: .1
, בתקופת המבצע כהגדרתה להלן, תערוך חברת )כולל( .00.11.101-.1.11.101 בין התאריכים

 )להלן: ""Always With Meשייקרא מבצע שיווק וקידום מכירות פרוקטר אנד גמבל 
  (. "המבצע"

 
שופרסל דיל,  :בלבדהמפורטים להלן המבצע יתקיים בסניפי רשת שופרסל ברחבי הארץ 

, BEוסניפי  Onlineשופרסל ושופרסל דיל אקסטרה, שופרסל אקספרס, שופרסל שלי 
 .)להלן: "סניפי רשת שופרסל"( Onlineלרבות 

 התקנון מנוסח בלשון זכר, אך הוא מכוון לשני המינים. 

        הגדרות .2
 למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן :

   -"הוראות המבצע "  .1.1
 ההוראות המופיעות בתקנון זה.

   -"עורך המבצע"  .1.1
 ., רמת החייל, ת"א6, מרחוב הנחושת אמ.די.או בע"מ חברת פרוקטר אנד גמבל

   -"עוזר עורך המבצע"  .1.0
 , ת"א.7מכירות בע"מ", רחוב סלומון  חברת "סער פרומרקט סוכנות לקידום

 - "חבר מועדון שופרסל" .1.2
אדם הרשום בשופרסל כחבר מועדון הלקוחות של שופרסל, במועד השתתפותו במבצע, לא 

 כולל לקוחות עסקיים.

    -"משתתף במבצע"  .1.2
המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל, תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה 

. כפוף לאמור להלןב, הכל ושהוא חבר מועדון שופרסלשנה,  11שגילו מעל  ,בישראלחוקית 
עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, רשת שופרסל וכן עובדיהם, מנהליהם,  מובהר כי 

 .לא יוכלו להשתתף במבצע שותפיהם ובני משפחותיהם

 
 BEאו  שופרסל רכש באחד מסניפי רשתאשר בתקופת המבצע  ,במבצע הוא אדםמשתתף 
רכישתו , קיבל עבור ברכישה אחתהמשתתפים במבצע  אולוויזמוצרי מ 1 (Online)לרבות 

צילום עם אינסטגרם ב תמונה שלו ל"פיד"העלה  ,וספח קופה חשבונית קניהבקופת הקניה 
עם שלו  את אולווייז פלטינום בתיק הוא משלב( המראה כיצד Flat Layממבט על )

עמד בכל תנאי ו ,AlwaysWithMe# -ו shufersal #Bebyshufersal#יםהתיוג
  .המפורטים בתקנון זה להלן ההשתתפות

 
 כל רכישה מקנה זכות להשתתפות אחת בלבד.

  בלבד. 11יובהר כי ההשתתפות במבצע מותרת מגיל 
 

המשתתפים במבצע ממוצרי אולוויז  2של בכל רכישה משתתף יכול להשתתף במבצע 
 משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע. , אולםאחת בקניה



 

 

  -"חשבונית" .1.6
 2בגין רכישה של  שופרסלבתקופת המבצע ברשת חשבונית קניה, אשר תונפק למשתתף 

עד להכרזה על הזוכים חשבונית הקניה  . יש לשמור אתממוצרי אולוויז ברכישה אחת
ככל שיוכרז כמועמד לזכייה, , לצורך בדיקת זכאות המשתתף לזכייה בפרס ולהציגה

ו במועד בידלא תהיה מועמד לזכייה שחשבונית הקניה . תנאי לזכייה בפרס יאה ההצגתו
 .לא יוכל לקבל את הפרסבדיקת זכאותו לזכייה, לא תיבדק זכאותו לזכייה והוא 

   -"המוצרים המשתתפים במבצע"  .1.7
מובהר כי שופרסל . להסכם בנספח ב'המופיעים ברשימת הפריטים  אולוויזמוצרי 

 בע"מ אינה מתחייבת למלאי או למגוון המוצרים בסניפים.
 

   -"מועמד לזכייה" .1.1
 Flatממבט על )מקורי צילום עם אינסטגרם "פיד" בשהעלה ל התמונהמשתתף במבצע אשר 

Lay ואשר עמד בכל תנאי תקנון ו את אולווייז פלטינום בתיק של הוא משלב( המראה כיצד
 זה.

   -"זוכה"
הוכרז על ידי  ,אומתו פרטיו, אומתה עובדת היותו חבר מועדון שופרסלמועמד לזכייה אשר 

 כזוכה במבצע ואשר עמד בתנאי תקנון זה ובכפוף לדין. המבצע ו/או עוזר עורך המבצעעורך 
היצירתית והמקורית ביותר כפי שייקבע על התמונה מובהר כי בחירת הזוכים תתבסס על 

  ידי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע. 
גם אם משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת, וזאת 

    .רכישות שונותהשתתף במבצע מספר פעמים באמצעות 
 

ד שייקבע על זוכה שלא יוכל לממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, במועד כאמור ו/או במוע
ידי עורך המבצע ו/או מי מטעמו, לא יוכל לממש את הפרס במועד אחר ולא יהיה זכאי 

 .לפיצוי כלשהו

   –" זוכי מילואים" ...1
מועמד בחירת הלאחר ייבחרו אשר במבצע אשר עמדו בכל הוראות תקנון זה,  משתתפים

לא יאותרו ו/או ייפסלו, הכל כמפורט הזוכים ואשר ישמשו כחליפים, למקרה ש לזכייה,
בפרס, יבוא במקומו המשתתף אשר זוכה בתקנון זה. בכל מקרה בו ייפסל ו/או לא יאותר 

 .שנפסל ו/או לא אותרהזוכה מיד לאחר נבחר 

 תקופת המבצע .3

 )כולל(. .00.1.101-.1.11.101בין התאריכים  המבצע ייערך .0.1

עפ"י שיקול דעתו  פת המבצעואת תקעורך המבצע רשאי להאריך או לשנות או לבטל  .0.1
         הבלעדי.

 התנאים להשתתפות במבצע  .4

, כהגדרתו לעיל, אשר במבצע במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף .2.1
   הפעולות המפורטות להלן:כל ביצע את אשר ו עומד בתנאי תקנון זה

-2.1.1וקודם לביצוע שלבים  רכש במהלך תקופת המבצעהמשתתף  .2.1.1
 Onlineשופרסל  BEאו  שופרסלבאחד מסניפי רשת  להלן, 2.1.0

 ברכישה אחת.ומעלה המשתתפים במבצע  אולוויזממוצרי 

 המשתתף שמר את חשבונית הקנייה. .2.1.1

את  הוא משלב( המראה כיצד Flat Layממבט על )מקורי צילום המשתתף  .2.1.0
 -ו shufersal #Bebyshufersal#עם התיוגיםו אולווייז פלטינום בתיק של

#AlwaysWithMe. 



 

 

ולא תהייה לו כל טענה ו/או  פסל ולא ישתתף במבצעמשתתף שלא ביצע כל האמור לעיל י .2.1
 .מי מטעמםשופרסל ו/או דרישה בגין כך כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או 

חלה אך ורק על המשתתף. לעורך המבצע ו/או לעוזר  כראוי העלאת התמונההאחריות על  .2.0
אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי  ו/או לשופרסל עורך המבצע

 דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

. אין באמור כדי לגרוע ממשתתף שהשתתף פעם אחת בלבד חשבוניתניתן להשתתף עם  .2.2
ונית בגינם חשבולקבל מוצרים נוספים מהמוצרים המשתתפים במבצע, פעם אחת, לרכוש 

יובהר, כי , בכפוף להוראות תקנון זה. במבצע פעם נוספתחדשה ובאמצעותם להשתתף 
משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת, וזאת גם אם השתתף במבצע 

 .חשבוניות שונותמספר פעמים באמצעות מספר 

אנד גמבל ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, חברת פרוקטר  .2.2
וכן כל עוזריהם,  שופרסלרשת או חברת סער פרומרקט, סוכנות לקידום מכירות בע"מ, 

 עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

  פרס והודעה לזוכהה .5

המקורית  היאתיבחר תמונה אחת, שלדעת עוזר עורך המבצע,  כל יום במהלך המבצע,ב .2.1
היא תזכה את המשתתף, בהינתן שהוא חבר מועדון ביותר לזכייה בפרס ווהיצירתית 

על פי בחירת עורך המבצע זרמון,  בהזמנה לסדנה מיוחדת באינסטאקדמי של דנהשופרסל, 
 ."(הפרס)" ולשיקול דעתם הבלעדי ועוזר עורך המבצע

 .זוכים 33ו סה"כ ייבחר

ישלח למועמד לזכייה יו/או מי מטעמו עוזר עורך המבצע , ימים מסיום המבצע 7בתוך  .2.1
הודעה באמצעות האינסטגרם, שם יבקש לקבל מענה ומספר פרטים על מנת שתהיה 

 אפשרות להתקדם ולבחון את אפשרות זכיית המועמד בפרס. 

ום חול, בי 17:00ועד  00:.0הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה יעשו בין השעות  .2.0
 ליצור נציג עוזר עורך המבצע ינסהירים. ובנוסף פעם אחת בשעות הערב במרווחי זמן סב

סביר   המועמד לזכייה בפרס לא פחות משלוש פעמים. הניסיונות יתפרסו באופן  קשר עם
    על פני שעות היום האמורות לעיל.

 
ובקשה לקבלת פרטים  פניה אל המועמד לזכייה באינסטגרם – משמעה"יצירת קשר" 

נוספים, לרבות מספר טלפון על מנת להמשיך את התהליך. בשלב הבא, עוזר עורך המבצע 
נציג ו/או מי מטעמו ייצרו קשר טלפוני עם המועמד לזכייה על מנת לוודא זכאותו לפרס. 

עוזר עורך המבצע לא ישאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג 
 .אלה אלא למועמד לזכייה עצמוכל ש

ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה  אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה .2.2
ינסה ליצור ועורך המבצע ו/או מי מטעמו אינו עומד בכל תנאי תקנון זה, ייפסל מועמד זה 

שדורג אחריו מבין זוכי מילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם לזכייה קשר עם המועמד 
 אם ייפסל משתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. 

ממועד  שעות 71בתוך  על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע .2.2
 את המסמכים הבאים:, באמצעות פקס או מייל שפרטיהם יימסרו לו, יצירת הקשר



 

 

 ברשתרכש המשתתף כי במהלך תקופת המבצע,  המעידהחשבונית הקניה  .2.2.1
שקדם במועד  אולוויזמוצרי מ 1 בקניה אחת,, לרבות אונליין BEאו  שופרסל

  . העלאת התמונה שלו לאינסטגרםל
. אם הוקריא התקינ כשהיאאת חשבונית הקניה על המועמד לזכייה להציג 

לזכייה באופן תקין וקריא לא  על ידי המועמד הלא נשמרהקניה חשבונית 
ה לו כל טענה ו/או יוכרז כזוכה ולא תהיתיבדק המשך זכאותו לפרס, והוא לא 

  .דרישה כנגד כך

יובהר בזאת כי ההוכחה היחידה שתקפה לצורך זכאות לפרס הינה החשבונית 
ו/או כל הוכחה אחרת אינם קבילים ולא . צילום של החשבונית המקורית

  לזכות בפרס.יאפשרו למשתתף 

, כשהוא חתום על ידי כנספח א'טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב  .2.2.1
 .המועמד לזכייה

הפרטים המופיעים במאגרי פרטיה תואמים את ש צילום תעודת זהות .2.2.0
 שופרסל.

לעיל בתוך  2.2בסעיף  ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים .2.6
 ,ר עמו, יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי לפסלושעות ממועד יצירת הקש 71

ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי כלשהו, ולא תהיה לו כל תביעה 
מובהר כי אין חובה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם.  ו/או טענה כלפי

אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים לא  חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו,
 ניתן יהיה להשתתף בפעילות.

לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על  .2.7
כנספח א', כמפורט לעיל, וככל שאין מניעה אחרת,  המצ"בטופס הצהרת מועמד לזכייה 

יצרו יוכרז המועמד לזכייה כזוכה ועורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם 
 עימו קשר לצורך מסירת מלוא הפרטים המדויקים בקשר עם מימוש הפרס.

כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא לא יהיה במועדו, זוכה אשר לא יוכל לממש את הפרס  .2.1
זכאי לפיצוי כלשהו ולא לפרס חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך 

 מי מטעמם. שופרסל ו/או כנגד עוזר המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או 

במועדים שייקבעו על ידי הפרס יהיה ניתן למימוש  ,יםבכפוף לתנאים הרשומים על השובר
 , כולו או חלקוזוכה שלא מימש את הפרסורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות. ע
מועד הנקוב לעיל, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לממשו עוד ולא יהיה זכאי לפרס חלופי ב

 ו/או לשווי הפרס ובמקרה כאמור לא תהיינה לו כל טענות בגין כך.

לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את חלק  םרשאיעורך המבצע ו/או העוזר לעורך המבצע  ...2
הבלעדי ולמשתתפים לא  םמרכיבי הפרס ו/או להוסיף עליו פרטים נוספים, לפי שיקול דעת

 במבצע. התעמוד כל טענה בקשר עם האמור. עדכונים לעניין זה יועברו לזוכ

צע עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבאם יזכה במבצע יהיה כי  ,ומאשר המשתתף מסכים .2.10
בכל מדיה ו/או  התמונה שהעלה לאינסטגרם /או אתאת שמו ורשאי לפרסם ו/או שופרסל 

לרבות  ,הבלעדי םבהתאם לשיקול דעת ,ו/או שופרסל , לרבות בעמוד עורך המבצעאמצעי
. מובהר בזאת כי עורך המבצע רשאי שלא לצלם צילומו של המשתתף במהלך מימוש הפרס

כלל. מובהר, כי עצם השתתפותו את התמונות שצילמו  ו/או כהו/או לפרסם את פרטי הזו
  של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו.

 אחריות .6

המבצע הוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע, ויהיה ניתן לעיין בהן במשרדי עורך  .6.1
מובהר כי המשתתפים נושאים באחריות המלאה לתכנים בתיאום מראש. 

 המבצע.שאותם יעלו לאתר 



 

 

ביטויים לא  שיש בה תוכן בוטה ו/או משתתף במבצע מתחייב שלא להעלות כל תמונה .6.1
נאותים, מעליבים, פוליטיים, גזעניים, בעלי אופי מיני או בוטה ו/או פוגעניים בדרך 

אשר יהיה בה כל תוכן בוטה שהוא, לרבות כל תמונה  . כן מובהר כי כל תמונהכלשהי
ו/או עוזר עורך המבצע כבלתי הולמת, תיפסל באופן מיידי, שתימצא בעיניי עורך המבצע 

ולמשתתף במבצע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד עורך המבצע ו/או עוזר 
 עורך המבצע בהקשר זה.

בנוסף, על המשתתף במבצע לוודא כי אין בתמונה כל אלמנט המסכן בכל אופן שהוא את  .6.0
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע היא בעלת אופי מסוכן  ו/או שלדעת עורך המצולם בתמונה,

או שאינו זהיר ומשמשת כדוגמא שלילית לקהל הצופים בתמונות המשתתפות במבצע וכל 
תמונה כאמור לעיל, תיפסל באופן מיידי, ולמשתתף במבצע לא תהיה כל טענה ו/או 

 בהקשר זה.סל ו/או שופרדרישה ו/או תביעה נגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע 

מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא שופרסל ו/או עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או  .6.2
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 הפרס.

ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,  ו/או שופרסל עוזר עורך המבצעעורך המבצע ו/או  .6.2
, נפילת מערכות או טעות ותשגיא ות,ללא תקל יתקייםאינם מתחייבים, כי המבצע 

ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל 
טעות של עורך המבצע ו/או  מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בפרס עקב

, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך ו/או שופרסל עוזר עורך המבצע
ו/או  כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע

 .שופרסל

בצע ו/או מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המ .6.6
מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה שופרסל ו/או 

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 מימושו. על חלוקת הפרס ו/או

מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא שופרסל ו/או עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או  .6.7
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 

 רס ו/או במימושו.בעקיפין, בפ

אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות ושופרסל העוזר לעורך המבצע ,עורך המבצע  .6.1
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 

ציוד אחר   שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, וכן לכלו/או כל 
שאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יאשר אינו בשליטתם והם לא י

 יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת  ...6
מלא לעורך המבצע ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או 

 בקשר למבצע.  לבצע כל פעולה

 תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. .6.10

לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא. הפרס הוא  .6.11
ה ראשונה, שגילו דרגמשפחה מ קרובביר את הפרס לזוכה יוכל להעחרף האמור,  אישי.

 שנים. 16-אינה נמוך מ

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .6.11
לרבות בעיתונים, תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר   בדבר המבצע,  כלשהם אחרים
 ועניין.



 

 

 חליט עם הפרס, אם הפרס לא יחולקיעורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל ש .6.10
 לאחר מועד סיום המבצע.

מוצרים/שירותים שיקבל הזוכה באמצעות האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות ה .6.12
בהתאם לכל דין ובהתאם ספק המוצרים/שירותים פרס במסגרת מבצע זה תחול על מימוש 

ו/או שופרסל ך המבצע . עורך המבצע ו/או עוזר עורהמוצרים/שירותיםלמקובל אצל ספק 
כאמור, לאספקתם או לאיכותם,  המוצרים/שירותיםלא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב 

בגין והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע 
 כך.

הזוכה לא יוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא )לרבות נסיבות התלויות בזוכה או  אם .6.12
 יישאו שופרסל לא עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או במקרה של כוח עליון(, 

פרס אחר או חלופי תחתיו. מובהר כי לזוכה לא תהיה כל טענה יעניקו באחריות בגין כך ולא 
זה פירושו מלחמה, מקרה חירום לאומי,  לעניין" כוח עליוןן כך. "או דרישה או תביעה בגי

צו חקיקתי ו/או צו שניתן על ידי רשויות הממשלה ו/או העירייה ו/או צבא אשר יימנע את 
מימוש הפרס, התקפת טרור, אבל )לרבות אבל לאומי(, שביתות בנמל התעופה, תנאי מזג 

 שליטה לגביהם.אוויר ועוד מקרים שאין או לא יכולה להיות 

עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה או מהוראות הדין,  .6.16
רשאים שלא להעניק את הפרס או לחסום השתתפות בפעילות מכל מי המבצע ו/או שופרסל 

שפעל, במישרין או בעקיפין, במסגרת הפעילות בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא 
בלתי הוגנת, הכל על פי אם להוראות תקנון זה או בדרך שנחשבת כחוקי או שאינו בהת

 הבלעדי. ןשיקול דעת

 קניין רוחני .7

כל זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג(, לרבות, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים  .7.1
וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר למבצע ו/או אתר המבצע ו/או כל 
חלק שלו, לרבות התכנים של אתר המבצע, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה 

אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד  ו/או קבצי וידיאו
עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של 

 ויוותרו כך. שופרסל המבצע ו/או 

כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של  .7.1
כה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, לכל מידע או תוכן אשר נכללים הנדסה הפו

באתר המבצע ללא אישור מוקדם בכתב של החברה וכי הוא יימנע מלהשתמש באתר 
עורכת המבצע ו/או המבצע בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של 

 . ובכתב מראש החברה שלה , ללא הסכמשופרסלהעוזרת לעורכת המבצע ו/או 

רישיון בלתי שופרסל עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או המשתתף מעניק ל .7.0
חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא 

)לרבות העתקה, שינוי, פרסום התמונות הגבלה, למשך תקופה בלתי מוגבלת, לפרסם את 
ביצוע כל עבודה נגזרת( באתר המבצע ו/או בכל פלטפורמה או מדיה אחרת, על פי ו/או 

עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת הבלעדי. המשתתף מוותר בזאת לטובת  ןשיקול דעת
, על כל הזכויות המוסריות אשר עשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שופרסלהמבצע ו/או 

 . לאוכפןשלא 

 פרטיות  .1

י בעצם השתתפותו בפעילות, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו המשתתף מאשר כ .1.1
המבצע ו/או  ךהמבצע ו/או העוזר לעור ך"( ישמשו את עורהמידעבמהלך הפעילות )להלן: "

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

ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על  .1.1
 שהמידע ישמש לצורך כאמור.



 

 

המשתתף מסכים ומאשר כי שופרסל וכן כל מי מטעמה רשאים לעקוב או לאסוף מידע לגבי  .1.0
( )פיסות Cookiesהשימוש אותו עושים המשתתפים באתר המבצע, על ידי שימוש בעוגיות )

מידע אשר אתר 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  .1.2
י מידע אודות העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר המבצע על יד

המשתמשים או לצרכי 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  .1.2
א עדיין יוכל הדפדפן שלו. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות" מאתר המבצע, הו

להשתמש באתר 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  .1.6
 יוסרו וימחקו. בעשותו כן, מוותר המשתתף על השתתפותו במבצע זה. 

מאשר, כי דבר השתתפותו או זכייתו, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, המשתתף מסכים ו .1.7
באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, באתר שופרסל או באתרי 
אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום 

אמורים, לרבות במסגרת ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים ה
פרסומים וקידום מכירות, מבלי שתשולם לזוכה תמורה כלשהי. הזוכה מוותר על כל טענה 

 המבצע ו/או שופרסל בגין כך. ךהמבצע ו/או העוזר לעור ךאו דרישה או תביעה כלפי עור

הבלעדי, ללא  והמבצע רשאי לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעת ךעור .1.1
 במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. צורך

לחוק העונשין, וזאת בשל  122אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  זוכי פעילות  מובהר ...1
 תלויה ביכולת ולא בגורל. זההעובדה, כי הזכייה 

 

 

 

 
  



 

 

 א'נספח 
 לכבוד

 אמ.די.או בע"מ חברת פרוקטר אנד גמבל
 מכירות בע"מסער פרומרקט סוכנות לקידום 

 כתב הסכמה וויתור -הצהרת מועמד לזכייה

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

חברת פרוקטר את גמבל )להלן:  של "Me With Always"במבצע השתתפתי  .1.10
בהזמנה לסדנה  והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס המפורט להלן: עורך המבצע"("

על פי בחירת עורך המבצע ועוזר עורך המבצע הכל , זרמון מיוחדת באינסטאקדמי של דנה
 ולשיקול דעתם הבלעדי.

ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייתי בפרס, וכי כל עוד לא אוכרז על  .1.11
 ידכם בכתב כזוכה, איני זכאי לזכות בפרס/ ו/או כל חלק ממנו. 

את תקנון המבצע ו/או ניתנה לי הזדמנות לקראו, ואני מצהיר כי אני מסכים לכל קראתי  .1.11
 האמור בו ומתחייב לפעול על פיו.

ידוע לי כי אם לא אוכל לממש את הפרס במועדו, מכל סיבה שהיא, לא אוכל לממשו כלל  .1.10
ישה ולא אהיה זכאי לפרס אחר ו/או לפיצוי/שיפוי כלשהו, ואני מוותר על כל טענה ו/או דר

 והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש., יגרום לפקיעת תוקפואי מימוש הפרס במועד  בגין כך.

ולפרסום התמונה הזוכה לעמוד אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים,  .1.12
, ואני מוותר על כל טענה האינסטגרם של עורך המבצע לטובת פרסום המבצע והזכייה בו

תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה עפ"י שיקול דעתו של לרבות , שתהיה לי בהקשר זה
הנני מסכים/ה לעורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע לבצע עריכות ו/או  עורך המבצע.

ידוע לי כי חברת פרוקטר  .שינויים ו/או התאמות בתמונתי ו/או בווידאו שלי לצורך פרסום
הצילומי שיעמוד לרשותה בתום  אנד גמבל רשאית אך אינה מחויבת לעשות שימוש בחומר

הצילומים. ידוע לי ואני מאשר/ת כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום כלשהו בעבור הצילומים 
 ו/או פרסומם.

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות  .1.12
סוכנות לקידום ו/או תביעות כלפי חברת פרוקטר אנד גמבל ו/או חברת סער פרומרקט 

 השתתפותי במבצע.ו/או מי מטעמן בקשר עם ו/או שופרסל בע"מ מכירות בע"מ 

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד חברת פרוקטר אנד גמבל או חברת סער  .1.16
וכן כל עוזריהם, עובדיהם,  שופרסלפרומרקט, סוכנות לקידום מכירות בע"מ, רשת 

 משפחותיהם.מנהליהם, שותפיהם ובני 

ו/או ם ו/או טיבמוצרים/ שירותים בעת מימוש הפרס ידוע לי כי האחריות הבלעדית ל .1.17
, וכי לחברת פרוקטר אנד גמבל ספק המוצרים/שירותיםמוטלת באופן בלעדי על ם איכות

ו/או לשופרסל בע"מ וכן כל מי מטעמה ו/או סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ 
 כך.לא תהיה כל אחריות ל
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 ב נספח
 

 מק"ט FPC ברקוד פריט תיאור בעברית
pads Duo 

 1078922 83732850 4015400731719 יחידות 10תחבושות אולוויז וליו פק לילה    
 1078897 83732845 4015400755241 יחידות 11תחבושות אולוויז וליו פק נורמל פלוס 

 1078900 83732848 4015400755487 יחידות 12תחבושות אולוויז וליו פק לונג פלוס 
 1075331 83729020 4015400681670 יחידות 11תחבושות אולוויז וליו פק לילה בטוח 

pads QP 
 1036933 83729975 4015400598411 יחידות 20תחבושות אולוויז קוואטרו לילה    

 1036932 83729974 4015400598381 יחידות 21תחבושות אולוויז קוואטרו לונג פלוס 
 1036931 83730448 4015400598329 יחידות 26תחבושות אולוויז קוואטרו נורמל פלוס 
 1075619 - 7290106504479 יחידות 06תחבושות אולוויז קוואטרו לילה בטוח 

pads Thick 
 2516358 83738412 8001841053646 יחידות 12תחבושות אולוויז עבה נורמל פלוס    

 2516359 83738425 8001841053684 יחידות 11עבה לונג פלוס  תחבושות אולוויז
 2516360 83738428 8001841053806 יחידות .תחבושות אולוויז עבה לילה 

Pads Platinum 
 2523177 83740295 8001090899194 יח' 12תחבושות אולוויז פלטינום רגולר    

 2523178 83740296 8001090899224 יח' 10תחבושות אולוויז פלטינום לונג 
 2523179 83740297 8001090899255 יח' 16תחבושות אולוויז פלטינום לילה 

 2523180 83740298 8001090899286 יח' 12תחבושות אולוויז פלטינום לילה בטוח 
pads Infinity  

 1041281 - 4015400655305 יחידות 10תחבושות אולוויז אינפיניטי וליו פק נורמל    
 11תחבושות אולוויז אינפיניטי וליו פק לונג פלוס 

 1041280 - 4015400655299 יחידות
 1041279 - 4015400655282 יחידות 16תחבושות אולוויז אינפיניטי וליו פק לילה 
 7290106506954 יחידות 12תחבושות אולוויז רדיאנט וליו פק נורמל 

 
2472521 

 7290106506961 יחידות 10רדיאנט וליו פק לונג פלוס תחבושות אולוויז 
 

2472522 
 7290106506978 יחידות 16תחבושות אולוויז רדיאנט וליו פק לילה 

 
2472523 

liners VP down count 
 2508763 83736810 8001090740588 יחידות 20מגן תחתון אולוויז וליופק לונג פלוס    

 2508762 83736809 8001090740427 יחידות 26נורמל  וליופק מגן תחתון אולוויז
 2507587 83736751 8001090740502 יחידות 21מגן תחתון אולוויז וליופק לארג' 

liners VP 
 1080576 83733079 4015400563747 יחידות 60מגן תחתון אולוויז וליופק נורמל    

 1080574 83732727 4015400564324 יחידות 21מגן תחתון אולוויז וליופק לארג 
 1080575 83732747 4015400563846 יחידות 22מגן תחתון אולוויז וליו פק לונג פלוס 

 1036928 83729994 4015400562849 יחידות 60מגן תחתון אולוויז וליו פק פלקסיסטייל 
 1036919 83730008 4015400564423 יחידות 26מגן תחתון אולוויז וליו פק לארג' פרש 
 1036920 83729997 4015400565574 י 21מגן תחתון אולוויז וליו פק נורמל פרש 

liners MP 
 1080577 83733083 4015400746812 יחידות 10מגן תחתון אולוויז מגה פק נורמל    

 2508764 83736811 8001090740717 יחידות 76מגן תחתון אולוויז מגה פק נורמל פרש 
 1036923 83729998 4015400564454 יחידות 61מגן תחתון אולוויז מגה פק לארג' 

 1036924 83730001 4015400564034 יח 21מגן תחתון אולוויז מגה פק לונג פלוס 



 

 

 2507588 83736752 8001090734044 יחידות 62מגן תחתון אולוויז מגה פק לארג' פרש 
 
 


