
 2020פסח  - אלמקסמרידול//קולגייטפעילות תקנון 

ם (, המזכה את הזוכים בה בפרס בהתא"הפעילות")להלן:  פעילות תקיים"( החברהבע"מ )להלן: " 'ש. שסטוביץ
השתתפות בפעילות תהיה בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה. בהשתתפותו ובכפוף לכללים המפורטים להלן. ה

בפעילות, מאשר ומתחייב המשתתף כי קרא והבין הוראות תקנון זה, וכי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו ללא סיג, 
בכל  מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה הואת עובדיה ו/או כל מי מטעמו/או שופרסל  החברהוכי הוא פוטר את 

  דרך שהיא עם הפעילות וההשתתפות בה.

  הגדרות .1

 המשמעות המפורטת לצידם להלן: למונחים הבאים בתקנון תהא
 colgate.triv.co.il  בכתובת קולגייטמיניסייט הפעילות של  – "אתר הפעילות"או  "האתר"

 
 

 שאלותלהלן. המשתתפים יוזמנו לענות על  4הפעילות המוסדרת בתקנון זה, והמפורטת בסעיף  –" "הפעילות .1.1
 בסוף.  מה תעשו כדי שהפסח יהיה שמח ומלא חיוכים"בצורה מקורית ויצירתית  לנוספר אמריקאיות ול"
 יזכו בפרס, והכל כמפורט בתקנון זה.על ידי חבר השופטים אשר  משתתפים 36הפעילות ייבחרו 

 8.4.2020 רביעי, ותימשך עד ליום 08:00בשעה  16.3.2020 השני  הפעילות תחל ביום  – "תקופת הפעילות" .1.2
 .החברה רשאית לשנות את משך הפעילות ומועדיה. 23:59בשעה 

, מבלי שלמשתתפים תהיה כל טענה שהיאאו לבטלה מכל סיבה  הפעילותלשנות את תקופת  רשאיתהחברה 
 או דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או שופרסל בגין כך.

(, תושב ישראל או בעל היתר שהייה כדין בישראל, 18אדם בגיר )מעיל גיל  –" בפעילות משתתףאו " "משתתף" .1.3
 שניקופת הפעילות חשבונית אחת בתבבסניפי שופרסל  שרכשחבר מועדון שופרסל )לא כולל לקוחות עסקיים( 

הזין את הפרטים , נכנס לאתר הפעילות אלמקסו/או  מרידולו/או קולגייטמוצרי ממגוון או יותר  מוצרים
ניתן להצטרף למועדון הלקוחות דרך אתר האינטרנט של  .ותהשאלכל וענה על האישיים המבוקשים במלואם 

 שופרסל. 

 דיל שופרסל", "דיל שופרסלבסניפי שופרסל מהפורמטים שלהלן: "הפעילות תתקיים  –" שופרסל סניפי" .1.4
 ."Online"שופרסל  -ו ", "שופרסל שלי", "שופרסל אקספרס"אקסטרה

ספר לנו מה תעשו כדי שהפסח יהיה שמח ומלא "תשובות שהמשתתפים יענו על השאלה  –" התכנים" .1.5
 " חיוכים

נכונה על השאלות  ענהלהלן והוראות הדין הרלוונטיות,  התקנוןמשתתף שעמד בכל תנאי  – "זוכה" .1.6

 זוכים 2 ונבחר על ידי חבר השופטים. על השאלה הפתוחה ביותר ויפה מקורית תשובה ענה ,האמריקאיות
 זוכים במהלך ימי הפעילות. 36ראשון עד חמישי לא כולל שישי ושבת. סה"כ  בימים פעילות ,כל יוםב

 ₪.  500ע"ס  Cashתווי קניה מסוג תו הזהב  – "פרס"ה .1.7

נציגי החברה שייקבעו על ידה ויבחרו את הזוכים בפעילות. בחירת חבר השופטים תיעשה  –" השופטים חבר" .1.8
 המוחלט והבלעדי של החברה, ולא יינתנו נימוקים. העל פי שיקול דעת

ההנחיות  וכן בתקנון זה. במקרה של סתירה בין באתר הפעילותההנחיות המופיעות  –" הוראות הפעילות" .1.9
 .לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה

הפעילות.  בכל עת, לרבות במהלך תקופת החברהאשר יהא ניתן לעדכון על ידי  תקנון זה, – "התקנון" .1.10
אלון התבור ברח'  החברההנוסח המצוי במשרדי  הינולמען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון 

 ., קיסריה10
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 פרשנות .2

מתייחס הן לזכר והן לנקבה. השימוש  הינו לצרכי נוחות בלבד, והתקנון השימוש בתקנון זה בלשון זכר .2.1
 בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין. 

 ות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוח .2.2

פרסומים  של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הפעילות ו/או בכל מקרה .2.3
 הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה. בדבראחרים כלשהם 

 תנאי ההשתתפות בפעילות .3

 הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה. .3.1

 מצהיר, מתחייב ומאשר כדלקמן: ףבפעילות, כל משתת ובהשתתפות .3.2

הינם נכונים ומדויקים, וכי נכונות הפרטים  באתר הפעילותכי הפרטים האישיים שאותם ימסור  .3.2.1
תתף הינה באחריותו האישית והמלאה, וכי אם לא יעשה כן, בין שבמתכוון ובין שלא שאותם הזין המש

במתכוון, לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות ו/או השתתפותו וזכייתו בפרס עלולות להישלל. למשתתף 
 עקב מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים כאמור. החברהלא תהא כל טענה כלפי 

שעלול להפר כל  ,כל תוכן מכל מין וסוג שהואעלה לאתר הפעילות יעל שפה נאותה וכי לא  כי ישמור .3.2.2
דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או את תקנון אתר הפעילות, לרבות תכנים שעלולים להפר ו/או לפגוע 

 המשתתף מתחייבמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .בזכויות של כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גורם אחר

בעל אופי מיני, פרובוקטיבי, בלתי נאות, פוגעני, מעליב, אלים, גזעני, מבזה, משפיל,  וכןתכי לא יעלה 
מהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או המהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכות קניינית החומר 

  אחרת, ו/או כל חומר ו/או קישור לחומר בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי אחר.

א בעל כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות וי הכ .3.2.3
לא יישאו בשום  מטעמהו/או מי  החברהכי ולאתר,  אותם יעלהבכל התכנים מכל מין וסוג שהוא, 

ף . המשתתאחריות לגבי תביעות בקשר לכל תוכן שהועלה לאתר כאמור לרבות בקשר לזכויות בהם
לכל נזק  והוא האחראי הבלעדיהאחראי הבלעדי בכל הקשור לתכנים כאמור ולהעלאתם לאתר,  הוא

כתוצאה מכל טענה של צד שלישי הטוען לזכויות בתכנים אלו ו/או  לחברהצד ג' כלשהו ו/או שיגרם ל
 . המשתתף מתחייב לשפות באופןלפגיעה ו/או נזק שנגרמו לו כתוצאה מהעלאת תכנים כאמור לאתר

מו להם עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' נזק שיגרהוצאה ו/או גין כל ב החברהמלא את 

ו/או  כלשהו לפיה תוכן כלשהו שהועלה לאתר גרם לאותו צד ג' נזק ו/או הוצאה ו/או פגיעה כלשהי
 . זיכה את אותו צד ג' בתשלום מכל סיבה שהיא

ל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר )לרבות תוכנה, קוד וכו'( לשם חיפוש, יהפעלאפשר יפעיל או יכי לא  .3.2.4
סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר )כולם או חלקם( ו/או לשם יצירת לקט, אוסף או 

 מאגר שיכילו את תכני האתר, כולם או חלקם, ו/או לשם השפעה כלשהי על תוצאות הפעילות. 

לאתר כל שימוש לפי  עלהיהיו רשאים לעשות בכל תוכן שה מטעמהאו מי /וו/או שופרסל  החברהכי  .3.2.5
לאתר, מהווה ויתור בלתי חוזר על  התכניםעצם העלאת  .לרבות שימוש מסחרי ושיווקי ם,שיקול דעת

 אלו. תכניםהעשויה להיות בקשר לו/או טענה מכל סוג שהוא כל זכות 

עולמי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה, עם  המשתתף מעניק לחברה ולשופרסל רישיון בלתי חוזר,

אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך תקופה בלתי מוגבלת, לפרסם את התשובות 
לשאלות הפתוחות )לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת( באתר המבצע ו/או בכל 

של החברה. המשתתף מוותר בזאת לטובת פלטפורמה או מדיה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי 
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החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות אשר עשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שלא 

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להוסיף קרדיט לזוכים בפרס בקשר עם לאוכפן
 השימוש בתשובות לשאלות הפתוחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

עשה כל שימוש מסחרי, בשום דרך, במישרין או בעקיפין, באתר ו/או בתכניו, סמליו, סימניו, י כי לא .3.2.6
אפשר לאחרים לעשות כן, בתכני האתר, כולם יתמש ו/או יששכפל, יעתיק, ימאפייניו וכיו"ב, וכי לא 

ו את היישומים ציג את האתר ו/או את תכניו ו/איאו מקצתם, לרבות תכנים חזותיים ומילוליים, כי לא 
המוצעים במסגרתו בכל דרך, ובכלל זה באמצעות כל אמצעי המשנה את עיצוב העמוד ו/או תוכנו ו/או 

ציג את העמוד ו/או תכניו יהיישומים המוצעים במסגרתו ו/או המציג אותו באופן חלקי, לרבות לא 
אם כן ניתנה לכך  ו/או שירותים הניתנים במסגרתו באתר אינטרנט כלשהו זולת האתר, והכל אלא

  הסכמה מפורשת בתקנון זה.

מכל משתתף ו/או מעוניין להשתתף הבלעדי, למנוע  ה, לפי שיקול דעתאת הזכות הלעצמ תשומר החברה .3.2.7
לבטל כל זכייה ו/או לשלול מהזוכה את הפרס, בין מכל סיבה שהיא, וכן  בפעילות,השתתפות את ה

י הזוכה לא עמד באחד מתנאי כחשש הבלעדי,  הל דעת, על פי שיקוהחברההיתר, מקום בו התעורר אצל 
ביצוע עבירה, חוסר תום הזכייה ו/או באחד מתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, חשש לאי תקינות, 

זיוף או מרמה; סירוב הזוכה למסירת פרטיו האישיים ו/או לחתימה על אישור קבלת הפרס; אי לב, 
שימוש שיידרש לכך; המחאת הפרס ו/או העברתו לאחר; התייצבות לקבלת הפרס באופן אישי, ככל 

 כל סיבה אחרת אשר מפרה את הדין ו/או הוראות תקנון זהאו ו/טומטיות אובתוכנות 

, לרבות פעילותב ףשייעשה על ידי משתת פעילותל פרסום ללכל תוכן ו/או כ תאחראי ההיתלא  החברה .3.2.8
ם, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר בפורומים שוני פעילותשילוב קישורים לעמוד המשתתף ב

  .פעילותברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים ב

כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה פעילות, את הבכל עת את הזכות לבטל  הלעצמ תשומר החברה .3.2.9
 הבלעדי.  הו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה, על פי שיקול דעת

  תיאור הפעילות .4

 מרידולו/או  קולגייטממגוון מוצרי  או יותר מוצרים שנילקנות די להשתתף בפעילות, נדרש המשתתף כ .4.1
נכונה ולענות הזין את הפרטים האישיים המבוקשים במלואם ללאתר הפעילות,  סלהיכנ ,אלמקסו/או 

 .יצירתית על השאלה הפתוחהמקורית האמריקאיות ובצורה  ותשאלהעל 

 טענה כל לו תהיה ולא בלבד המשתתף על חלה ותקינה נכונה בצורה הפרטים להזנת האחריות כי מובהר .4.2
 מצד אחרת או חוקית חובה אין כי מובהר כן. כך בגין ו/או שופרסל החברה כלפי תביעה או דרישה או

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

החברה תיצור קשר עם בפרס. יזכו  אשרמשתתפים  36יבחר חבר השופטים  ,הפעילותתקופת  בתום .4.3
   להלן. 5הזוכים, לפי המפורט בסעיף 

 ולצורך קבלת הפרס. הזוכים פרסום למועדאת החשבונית עד  לשמור יש .4.4

 להשתתף פעם אחת בלבד.  תאפשרכל חשבונית  .4.5

 למלאי או למגוון המוצרים בסניפים.ושופרסל אינן מתחייבות ביחס החברה  .4.6

 כל משתתף רשאי לזכות בפרס פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.  .4.7

רק על פי החלטת חבר השופטים שתתקבל ברוב דעות, ועל פי שיקול דעתם עשה אך ויתבזוכים הבחירה  .4.8
. ההחלטה תהא תלויה בהתרשמותם סופיתהחלטת חבר השופטים תהיה  הבלעדי לכל דבר ועניין.

  ובטעמם הסובייקטיבי של חבר השופטים.לשאלה הפתוחה  מהתשובההאישית 
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יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או מדידת זמנים ו/או עיבוד  החברהרישומי  .4.9

ירת הזוכה, ולא תישמע נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לביצוע הפעילות, תוצאותיה ולבח
 .פעילותבקשר עם ה כל טענה אחרתכל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או 

 הפרסים ומימושם .5

בכל  החברה, והם ניתנים לשינוי על ידי החברהעל ידי ויתבצעו קבעו ייההכרזה על הזכייה ומסירת הפרס  .5.1
 עת. 

שומרת לעצמה את הזכות לגרוע או לשנות את הפרס, ולהציע פרס חלופי, בעל שווי דומה, על פי  החברה .5.2
 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.שיקול דעתה הבלעדי, 

באמצעות  מתום תקופת הפעילות עסקים ימי 30בתוך  החברההודעה על זכייה תימסר לזוכה על ידי  .5.3
 אותו מסר באתר הפעילות. יצירת קשר טלפוני עם המשתתף לטלפון 

ליצור קשר עם הזוכה לאחר  יצליחולא  החברהנציגי תיאום הפרס יתבצע מול הזוכה בלבד. במקרה ש .5.4
שלושה ניסיונות ו/או במקרה שהזוכה מסר פרטי התקשרות שאינם נכונים ומדויקים, יאבד הזוכה את 

להעניקו למשתתף אחר, לפי שיקול שלא להעניק את הפרס כלל ו/או  תרשאי ההית החברהזכאותו לפרס, ו
חליט להעניק את הפרס לזוכה ת החברההבלעדי. הוראה זו תחול גם לגבי הזוכה החלופי, ככל ש הדעת

 חלופי כאמור. 

מוצרי  2של קניה והוכחת כתנאי לקבלת הפרס יידרש הזוכה להגיע למשרדי החברה, להציג תעודה מזהה  .5.5
בנוסח שייקבע  , וכן לחתום על הצהרההפעילותבתקופת בקניה אחת  שנרכשו מרידול/אלמקס/קולגייט
 ו/או שופרסל החברה, שבה יאשר הזוכה כי קיבל לידיו את הפרס וכי אין לו טענות כלפי החברהעל ידי 

 בקשר עם הפעילות. מטעמןמי ו/או 

לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון ליד משרדי  יםרשא יהיוהחברה ו/או מי מטעמה  .5.6
החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי התקשורת 

 . החברה דייל ואנשים אחרים, הכול כפי שיקבע ע

תישא באחריות לכל  אם יוחלט לשלוח את הפרס לזוכה )ללא צורך בהגעתו למשרדי החברה(, החברה לא .5.7
 נזק או אובדן או גניבה למסמכי הפרס ולא תעניק פרס אחר או חלופי תחתיו.

תוקף מימוש הפרס הוא  הזכאות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה, להעברה או למכירה לאחר. .5.8
 יום 30במידה והזוכה לא פעל לקבלת הפרס מכל סיבה שהיא, בתוך . בהתאם למועד הנקוב בגב התווים

  מרגע קבלת הודעת הזכייה, תישלל זכאותו לפרס.

, ו/או במקרה הינם לא נכונים ו/או לא מדויקיםזוכה פרטים שמסר ההבו יתברר לחברה כי במקרה ש .5.9

ון זה, יאבד הזוכה את י הזוכה לא עמד באחד מתנאי הזכייה ו/או באחד מתנאי תקנכשיתברר בכל שלב 
שלא להעניק את הפרס כלל ו/או להעניקו למשתתף אחר, ו/או  תרשאי החברה תהיהזכאותו לפרס, ו

הבלעדי. הוראה זו תחול גם לגבי הזוכה החלופי, ככל  הלדרוש את השבת שוויו של הפרס, לפי שיקול דעת
 להעניק את הפרס לזוכה חלופי כאמור.  החברה תחליטש

היטל וכן כל הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר יחולו ו/או יוטלו בגין הפרס ו/או הזכייה בו כל מס ו/או  .5.10
חויב על ידי רשות ת החברה"(, אם יחולו או יוטלו, ישולמו על ידי הזוכה. במקרה בו הוצאה)להלן: "

מוסמכת לשאת בתשלום הוצאה כלשהי בגין הפרס או הזכייה בו, יחזיר הזוכה את סכום ההוצאה 
  .מטעמהו/או מי  החברהימים מהמועד בו תישלח אליו דרישה לעשות כן על ידי  3בתוך  לחברהששולמה 

ו/או מי או שופרסל ו/ החברהלא יישאו בכל אחריות לאיכות ולטיב הפרס.  מטעמהו/או מי  החברה .5.11

שייגרמו לזוכה או  לא יישאו בכל אחריות בגין תקלה ו/או נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, מטעמה
על כל טענה  אתלמי מטעמו, בקשר עם הפרס ו/או מימושו ו/או קבלתו ו/או אי קבלתו. הזוכה מוותר בז

 בקשר עם כל נזק כאמור.  מהמטעמי שופרסל ו/או ו/או  החברהו/או דרישה ו/או תביעה נגד 
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הקשורה בפרס, לרבות  החברהלזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי  .5.12

 עמידתו בתנאי כל דין, אספקתו וכיו"ב.תוקפו, טיבו, איכותו, תיאורו, 

 מאחריות ופטור ויתור .6

אי הצלחה של ל םלא יהיו אחראי מטעמהו/או מי  ו/או שופרסל החברהמודגש בזאת כי  ,למען הסר ספק .6.1
נמנע ממשתתף, באופן מלא או חלקי, מלהשתתף בפעילות, מכל סיבה למקרה שבו משתתף בפעילות ו/או 

שהיא, לרבות עקב תקלה טכנית במערכות התקשורת ו/או המחשבים ו/או הטלפוניה ו/או האינטרנט 
  ו/או בעקבות חסימתו לשירותים, כולם או מקצתם. 

)להלן: אמצעים אלקטרוניים ותלויה במערכות מחשב ותקשורת באמצעות  נערכת פעילותמובהר כי ה .6.2
א מודע לכך שעריכת ומאשר כי ה ףכל משתת"(, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. המערכות"

פעילות זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה 

המשתתפים לא שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן בהכרח אין  לחברהרמים אחרים שהממוחשבת, וגו
להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם, ככל שנגרם, עקב טעות, תקלה, יהיו רשאים 

קליטת נתונים, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור, לרבות אך לא רק, נזק שנוצר -איחור, כשל טכני, אי
 י קבלת ההטבה במסגרת הפעילות ו/או נזק שנגרם בקשר עם הפעילות.מא

כל תקלה ו/או שיבוש באופן התנהלות הפעילות, לרבות תקלות ו/או ל בכל אחריות תישאלא  החברה .6.3
אחר, לרבות תקלות כל גורם ברשת האינטרנט ו/או בתקלות במערכות ו/או שיבושים כאמור שמקורם ב

לרבות תקלות שימנעו, בין השאר גישה לאתר הפעילות, הזנה ו/או ון, וו/או שיבושים מחמת כוח עלי
באתר הפעילות ו/או במאגר הנתונים, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ורק נתונים  יםמשתתפקליטת פרטי 

טענה ו/או כל  פעילותב פיםלמשתתהם אלה שיחייבו, ולא תהיה אתר הפעילות שנקלטו והוזנו בפועל ל
ו/או שופרסל  החברהו לתקלות ו/או שיבושים כאמור,, הקשורה במישרין או בעקיפין תביעהדרישה ו/או 

טענה לא תהיה כל  פעילותב פיםלמשתתלא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.  מטעמהו/או מי 
 לתקלות ו/או שיבושים כאמור. , הקשורה במישרין או בעקיפין ו/או דרישה ו/או תביעה

, לפי שיקול רשאית החברה תהיהכלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות, במקרה של תקלה  .6.4
 הבלעדי, לבטל את הפעילות, כולה או מקצתה, לשנות את מועדיה ומשכה וכיוצ"ב.  הדעת

, זכויות יוצרים וכן הלאה, מסחרהרוחני, סימני הקניין הת יולרבות כל זכו פעילותכל הזכויות בקשר עם ה .6.5
 .ות והתכנים המוצגים בה, שייכות במלואן ובאופן בלעדי לחברה בלבדפעילבקשר עם ה

הינה לצורכי שעשוע בלבד, ובהשתתפותו, מצהיר המשתתף  פעילותבמפורש כי השתתפות ב אתמוצהר בז .6.6
באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה,  פעילותב

  הפעילות.בקשר עם  מטעמהומי  ם, עובדיההםמנהלי, ו/או שופרסל החברהטענה ו/או תביעה כלפי 

מי החברה ו/או  .פעילותתהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי ה העל כל שלבי פעילותב השתתפות .6.7
עקב ו/או בקשר  פעילותתישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי ה לא מטעמה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה  .האו בכל חלק ממנ פעילותאי השתתפות ב עם השתתפות ו/או
שרין או לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במיפעילות במפורש כי השתתפות ב

 פעילות וכיוצ"ב.בעקיפין עם ה

 פרטיות .1

או /ו, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו לחברה בפעילות מאשר כי בעצם השתתפותו המשתתף .1.1
לצורך ניהול המבצע  ןכל מי מטעמ וכן אותן"( ישמשו מידעה)להלן: " הפעילותבמהלך  ןלשופרסל או מי מטעמ

 כזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.ששימוש ש מבלימסירת הפרסים, ו

ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש את  עלמסירת המידע ש לכך ומסכים מאשר המשתתף .1.2
 החברה ואת שופרסל כאמור.
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 מלמסור יימנע משתתף אותו אם אולם, כאמור המידע את למסור חוקית חובה שום המשתתף על חלה לא .1.3

 . במבצע להשתתף רשאי יהיה לא הוא, זה מידע

רשאים לעקוב או לאסוף מידע לגבי  ןמטעמאו שופרסל וכן כל מי /וכי החברה מסכים ומאשר  המשתתף .1.4
( )פיסות מידע אשר אתר Cookies) בעוגיותהשימוש 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(. 

שתמש באתר המבצע באמצעים כדוגמת שימור מידע אודות פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המ
העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר המבצע על ידי המשתמשים או לצרכי שיפור אתר 
 המבצע. המידע הנאסף על ידי "עוגיות" אלו לא יימסר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים פנימיים בלבד.

ה שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלו. כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעש

הוא  אךאם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות" מאתר המבצע, הוא עדיין יוכל להשתמש באתר המבצע, 
 עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר המבצע. 

, תקשורת באמצעי, וישודרו יצולמו, שיסוקרו פשרא, זכייתו או השתתפותו דבר כי, ומאשר מסכים המשתתף .1.5
 הסכמתו את המשתתף מביע בפעילות ההשתתפות בעצם וכי, ובדיגיטל בעיתונות, בשילוט, בטלוויזיהלרבות 

 תמורה לזוכה שתשולם מבלי, האמורים והפרסומים הסיקורים במסגרת ותמונותיו שמו צילוםו/או  לפרסום
 .כך בגיןאו שופרסל /ו החברה כלפיאו דרישה או תביעה  כל טענה על מוותר הזוכה. כלשהי

 שונות  .2

בכל מקרה . , קיסריה 10אלון התבור ברח' החברה, ו/או במשרדי  תקנון זה יעמוד לעיון באתר הפעילות .2.1

התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר בקשר עם הפעילות בכל מדיה שהיא, -של סתירה ו/או אי
 תגברנה הוראות תקנון זה. 

לכל  םו/או הגולש כי קרא את התקנון, מסכי ףהמשתת, מאשר ומצהיר םבפעילות מסכי ובהשתתפות .2.2
מכל טענה ו/או תביעה ו/או ושופרסל  החברה א פוטר אתואת הוראותיו ללא סייג, וה ותנאיו ומקבל עלי

דרישה בקשר לפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות בקשר לפעילות ומוותר על כל טענה הקשורה באלה. 
 רשאי להשתתף בפעילות.  ותנאיו, אינמי מל םמסכי נותקנון ו/או אישלא קרא את ה ףמשתת

לא יהיו אחראים לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או  מטעמהו/או מי ו/או שופרסל  החברה .2.3
לא יהיו אחראים לכל  מטעמהו/או מי  , שופרסל החברהטעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

מבלי נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. 
במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, ברה לבטל ו/או לשנות את הפעילות בכל עת, לגרוע מזכותה של הח

, לבטל את הפעילות, להפחית או להגדיל את מספר ההטבות ה, על פי שיקול דעתתרשאי החברה תהיה
מצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת תהמוקצות לפעילות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי ש

ו/או גולש כאילו נכללה בתקנון זה מלכתחילה. למען הסר ספק, לאף  ףיב כל משתתלתקנון זה ותחי
כאמור, ו/או  החברה תנקוטלא תהיה טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ו/או גולש  ףמשתת

 בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שייגרמו עקב פעולות כאמור.

אים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין שינוי תקופת לא יהיו אחר מטעמהו/או מי  ו/או שופרסל החברה .2.4
הפעילות, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בה ו/או 
בקשר להטבה ו/או מימושה לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן, עגמת נפש 

בפעילות ו/או קבלת  ועל סמך השתתפות ףעשה משתתיקבל ו/או יו פעולה שוכו', ו/או לכל החלטה ו/א
לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם  מטעמהו/או מי  ו/או שופרסל החברהההטבה. 

עשה בו שימוש י יאבד ו/או אם ןשימוש שבוצע באתר ו/או באם מידע שהזי ו/או לגולש עקב ףלמשתת
 .לרעה



7 

 

ו/או נגד כל  ו/או שופרסל החברהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד  ףלמשתת בכל מקרה לא תהיה .2.5

ין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, יגוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם מי מאלה, בכל ענ
חומרים אתר, לדף הבית, ללרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצועה, ל

 בו, לאופן בדיקת הזוכה, לאופן חלוקת ההטבות ולנותני השירותים הקשורים בכך וכו'.המתפרסמים 

אין לבצע קישור לדפי האינטרנט של אתר הפעילות בעמודי אינטרנט אחרים, לרבות עמודים אחרים  .2.6
להעתיק, לתרגם, ואין  החברהובכתב של באתר ו/או אין לקשר לעמוד מכל מקור שהוא ללא אישור מראש 

, להוציא לאור, לשגר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן לשכפל
החומר המוצג באתר הפעילות ו/או בקישורים לאתר הפעילות ו/או בהודעות הפרסום והבאנרים )הודעות 

 קופצות(, לרבות כל דפי האינטרנט הקשורים אליו ו/או נגזרים ממנו. 

או להפסיק ו/או להסיר ו/או לא להציג כל תוכן שיימצא בלתי ראוי ו/או שיתקבלו /למנוע ו רשאית החברה .2.7
שתוכן כאמור שהעלה נמחק ו/או הוסר ו/או  ףמשתתלבגינו תלונות כלשהן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ו של אותו , וזאת מבלי לגרוע מחבותהחברהלא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד לא הוצג, 
 בגין כל נזק שיגרם בשל כך. החברהאת או לשפות לפצות ו/או גולש  משתתף

בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר  היא הפוסקת הסופית החברה .2.8
אליה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלכה, בין אם צוינו בתקנון ובין 

 ן.יטענה בעניכל לא תהיה  יםפתאם לאו ולמשת

היה ייוגבל הפיצוי המרבי לו נגרם נזק כלשהו למשתתף  החברהכי עקב רשלנות בפסק דין סופי היה ויוכח  .2.9
 גולש כאמור לסכום המינימאלי של עלות שעת גלישה באינטרנט. זכאי 

ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה. כמו כן אסורה  החברהבפעילות אסורה על עובדי  ההשתתפות .2.10
 על מתכנתי הפעילות וקרוביהם מדרגה ראשונה. ההשתתפות

גלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון תהוראה מהוראות תקנון זה תשככל  .2.11
 האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 

עניין בקשר עם הפעילות ו/או ים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל לבתי המשפט המוסמכ .2.12
 בקשר עם תקנון זה, על פי הדין הישראלי בלבד. 

בכל עת, ללא הודעה מראש  הבלעדי ההוראות תקנון זה על פי שיקול דעת שומרת על זכותה לשנותהחברה  .2.13

, בגין ביצוע שינויים כאמור מטעמהמי  או ההחבר למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפיו
 יגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.יו/או בגין נזקים ו/או תקלות ש

ה הסכמה ומהוההשתתפות בה ו בפעילותזכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות  ממצה אתזה תקנון  .2.14

בא במקום כל הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי כל , והינו מלאה לאמור בו
השינוי יכנס לתוקפו בתוך ו ,פעילותלשנות את תנאי ההשתתפות בת רשאי החברה. החברהשאינו גורם 

 מיום כניסתו לתוקף ואילך. פעילותשעות ממועד פרסומו, ויחול על ה 24

לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה, כי  244רלה כהגדרתה בסעיף אינה מהווה הג זוכי פעילות  מובהר .2.15
 תלויה ביכולת ולא בגורל. זההזכייה 

 

 בפעילות!הצלחה למשתתפים  תמאחל החברה

 

 

 


