
 

 

 "פמפרס אינסטגרםתקנון מבצע "
 

 

     כללי: .1
, בתקופת המבצע כהגדרתה להלן, תערוך חברת )כולל( 25.3.2019 – 26.2.2019בין התאריכים 

 )להלן: "אינסטגרםפמפרס "שייקרא מבצע שיווק וקידום מכירות פרוקטר אנד גמבל 
   (."המבצע"

 
המבצע יתקיים בסניפי רשת שופרסל ברחבי הארץ בלבד )כולל שופרסל דיל, שופרסל דיל 

 (.Onlineאקסטרה, שופרסל אקספרס, שופרסל שלי, שופרסל 

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

   -"הוראות המבצע "  .2.1
 קנון זה.ההוראות המופיעות בת

   -"עורך המבצע"  .2.2
 ., רמת החייל, ת"א6, מרחוב הנחושת אמ.די.או בע"מ חברת פרוקטר אנד גמבל

   -"עוזר עורך המבצע"  .2.3
 , ת"א.7חברת "סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ", רחוב סלומון 

    -"משתתף במבצע"  .2.4
שהינו בעל היתר שהייה המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל, תושב ישראל ואדם 

. כפוף לאמור להלןב, הכל ושהוא חבר מועדון שופרסלשנה,  18שגילו מעל  ,חוקית בישראל
וכן עובדיהם, מנהליהם,  שופרסללמעט עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, רשת  מובהר כי 

 .לא יוכלו להשתתף במבצע שותפיהם ובני משפחותיהם

 
)לרבות  שופרסל רכש באחד מסניפי רשתאשר בתקופת המבצע  ,במבצע הוא אדםמשתתף 
Online) חשבונית רכישתו בקופת הקניה מוצרי פמפרס, קיבל עבור  2, ברכישה אחת, לפחות

התינוק בטיטול אשר רכש, העלה את התמונה לאינסטגרם עם התיוג  ילדוצילם את  ,קניה
mypampersbaby#, קנון זה להלןעמד בכל תנאי ההשתתפות המפורטים בתו.  

 
   כל רכישה מקנה זכות להשתתפות אחת בלבד.

 
משתתף יכול לזכות  בכל רכישה של שני מוצרי פמפרס, אולםמשתתף יכול להשתתף במבצע 

 פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע.

  -"חשבונית" .2.5
בגין רכישה של לפחות  שופרסלבתקופת המבצע ברשת חשבונית קניה, אשר תונפק למשתתף 

עד להכרזה על הזוכים המשתתפים במבצע. יש לשמור את  חשבונית הקניה ממוצרי פמפרס  2
 ההצגתוככל שיוכרז כמועמד לזכייה, , לצורך בדיקת זכאות המשתתף לזכייה בפרס ולהציגה

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

   -"המוצרים המשתתפים במבצע"  .2.6
מובהר כי שופרסל בע"מ אינה מתחייבת למלאי או למגוון . כל מוצרי פמפרס

 המוצרים בסניפים.



 

 

  – "הפרס" .2.7
, שלדעת תתקופת המבצע תיבחר תמונה אח במהלך( חמישי)ימים ראשון עד  בכל יום חול

והיא תזכה את  היא התמונה המוצלחת ביותר שפורסמה באותו יוםעוזר עורך המבצע, 
בשוברי "תו הזהב" בערכי שווי הרכישה המשתתף, בהינתן שהוא חבר מועדון שופרסל, 

, אותם ניתן לממש במספר רשתות, בהתאם ₪ 1,000המוצג בחשבונית הקנייה, עד לסך של 
  :ברים המצויים באתר שופרסל בכתובתלתנאי השו

cash-container/zahav-https://www.shufersal.co.il/online/he/iframe 
 

יובהר כי ערך השובר יחושב על פי הערך המעוגל מעלה הקרוב ביותר לסך המופיע 
לדוגמה, משתתף שהציג חשבונית קנייה כך  .ש"ח 50בכפולות של  על גבי חשבונית הקניה

 .₪ 800, יזכה בשובר ע"ס ₪ 786ע"ס 

 
 הפרס. ימימוש הפרס הינו בכפוף להוראות המצוינות על גבי שובר

https://www.shufersal.co.il/online/he/iframe-container/zahav-cash


 

 

 
זוכה שלא יוכל לממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, במועד כאמור ו/או במועד שייקבע על ידי 

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

   -"מועמד לזכייה" .2.8
התמונה שהעלה לאינסטגרם נבחרה כתמונה המוצלחת ביותר באותו משתתף במבצע אשר 

, ובלבד שלא זכה קודם לכן , ואשר עמד בכל תנאי תקנון זהמשך תקופת המבצע יום חול
 .במבצע

   -"זוכה" .2.9
הוכרז על ידי אומתה עובדת היותו חבר מועדון שופרסל ואומתו פרטיו, מועמד לזכייה אשר 

כזוכה במבצע, ואשר עמד בתנאי תקנון זה, ובכפוף לדין. המבצע ו/או עוזר עורך המבצעעורך 
  

גם אם השתתף משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת, וזאת 
 .רכישות שונותבמבצע מספר פעמים באמצעות 

   –" זוכי מילואים" .2.10
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 

 .ו/או לא אותרשנפסל הזוכה מיד לאחר נבחר 

 תקופת המבצע .3

  )כולל(. 25.3.2019 – 26.2.2019בין התאריכים  המבצע ייערך .3.1

עפ"י שיקול דעתו  פת המבצעועורך המבצע רשאי להאריך או לשנות או לבטל את תק .3.2
         הבלעדי.

 התנאים להשתתפות במבצע  .4

לעיל,  2.4 , כהגדרתו בסעיףבמבצע במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף .4.1
   הפעולות המפורטות להלן:כל ביצע את אשר ו, אשר עומד בתנאי תקנון זה

 שופרסלבאחד מסניפי רשת  רכש במהלך תקופת המבצע,המשתתף  .4.1.1

 ברכישה אחת. ממוצרי פמפרס 2לפחות  Onlineאו שופרסל 

 המשתתף שמר את חשבונית הקנייה. .4.1.2

צילם את ילדו/תו התינוק לובש את הטיטול שרכש והעלה המשתתף  .4.1.3
 את התמונה לעמוד האינסטגרם שלו, בצירוף התיוג

mypampersbaby#. 

, #mypampersbabyהעלה תמונה עם התיוג ש, חבר מועדון לקוחות שופרסל, רק משתתף .4.2
. משתתף אשר לא תייג את התמונה וששמר את חשבונית הקנייה יוכל להשתתף במבצע

שהעלה בתיוג האמור ו/או התמונה לא נקלטה ו/או אינה מציגה את התינוק עבורו נרכשו 
ו/או שלא שמר את חשבונית הקנייה עמה רכש  מוצרי פמפרס לובש את הטיטול של פמפרס

פסל ולא . משתתף שלא ביצע כל האמור לעיל י, לא יוכל להשתתף במבצעאת המוצרים
ו/או דרישה בגין כך כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך  ולא תהייה לו כל טענה ישתתף במבצע

 .מי מטעמםשופרסל ו/או המבצע ו/או 

חלה אך ורק על המשתתף. לעורך המבצע ו/או לעוזר  העלאת התמונה כראויהאחריות על  .4.3
אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי  ו/או לשופרסל עורך המבצע

 בפרטים שנקלטו במערכת כאמור. דיוק ו/או שיבוש



 

 

. אין באמור כדי לגרוע ממשתתף שהשתתף פעם פעם אחת בלבד חשבוניתניתן להשתתף עם  .4.4
בגינם חשבונית חדשה ולקבל מוצרים נוספים מהמוצרים המשתתפים במבצע, אחת, לרכוש 

יובהר, כי משתתף , בכפוף להוראות תקנון זה. במבצע פעם נוספתובאמצעותם להשתתף 
ה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת, וזאת גם אם השתתף במבצע מספר שזכ

 .חשבוניות שונותפעמים באמצעות מספר 

ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, חברת פרוקטר אנד גמבל או  .4.5
וכן כל עוזריהם,  שופרסלרשת חברת סער פרומרקט, סוכנות לקידום מכירות בע"מ, 

 עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

 הזוכים ואופן קבלת הפרסים  .5

תיבחר תמונה אחת, שלדעת עוזר  ה'( –)בימים א'  תקופת המבצע כל יום חול במהלך בתום .5.1
עורך המבצע, היא התמונה המוצלחת ביותר שפורסמה באותו יום והיא תזכה את המשתתף, 

ברי "תו הזהב" בערכי שווי הרכישה המוצג בשובהינתן שהוא חבר מועדון שופרסל, 
, אותם ניתן לממש במספר רשתות, בהתאם לתנאי ₪ 1,000בחשבונית הקנייה, עד לסך של 

 :השוברים המצויים באתר שופרסל בכתובת

-https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95
-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91
-D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98%
-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95

%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/ 

 זוכים.  20ייבחרו  הכל בסך

יובהר כי ערך השובר יחושב על פי הערך המעוגל מעלה הקרוב ביותר לסך 
כך לדוגמה, משתתף שהציג  .ש"ח 50בכפולות של  המופיע על גבי חשבונית הקניה

 .₪ 800, יזכה בשובר ע"ס ₪ 786חשבונית קנייה ע"ס 

משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת גם אם השתתף במבצע מספר  .5.2
 .חשבוניותפעמים באמצעות כמה 

ישלח למועמד יו/או מי מטעמו עוזר עורך המבצע , בחירת הזוכיםבתוך שבוע ימים ממועד  .5.3
לזכייה 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  09:00הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה יעשו בין השעות  .5.4
ליצור  ירים. נציג עוזר עורך המבצע ינסהובנוסף פעם אחת בשעות הערב במרווחי זמן סב

סביר על   המועמד לזכייה בפרס לא פחות משלוש פעמים. הניסיונות יתפרסו באופן  קשר עם
    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 עוזר ו/או מי מטעמו ייצרו קשר טלפוני עם המועמד לזכייה על מנת לוודא זכאותו לפרס. 

עורך המבצע לא ישאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל 
 .אלה אלא למועמד לזכייה עצמוש

ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה  אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה .5.5
ינסה ליצור ועורך המבצע ו/או מי מטעמו אינו עומד בכל תנאי תקנון זה, ייפסל מועמד זה 

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

ממועד יצירת  72בתוך  על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע .5.6
 את המסמכים הבאים:, באמצעות פקס או מייל שפרטיהם יימסרו לו, הקשר

https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/


 

 

 רשתברכש המשתתף כי במהלך תקופת המבצע,  המעידהחשבונית הקניה  .5.6.1
, במועד שקדם מוצרים ממוצרי פמפרס 2לפחות  בקניה אחת,, שופרסל

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

על ידי המועמד לזכייה באופן תקין וקריא לא  הלא נשמרהקניה חשבונית 
יוכרז כזוכה ולא תהייה לו כל טענה ו/או תיבדק 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

  יאפשרו למשתתף לזכות בפרס.

כשהוא חתום על ידי , כנספח א'טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב  .5.6.2
 .המועמד לזכייה

הפרטים המופיעים במאגרי פרטיה תואמים את ש צילום תעודת זהות .5.6.3
 שופרסל.

לעיל בתוך  5.6בסעיף  ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים .5.7
 ,שעות ממועד יצירת הקשר עמו, יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי לפסלו 72

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

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

לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על  .5.8
המצ"ב כנספח א', כמפורט לעיל, וככל שאין מניעה אחרת, יוכרז טופס הצהרת מועמד לזכייה 

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

. אין כל שבוע מתקופת המבצע בסיום דואר ישראללזוכה באמצעות יישלח יובהר כי הפרס  .5.9
ולא תהייה לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע 

הפרס ו/או בגין כשלים הנובעים מהתנהלות  יו/או מי מטעמן בגין עיכובים בהגעת שובר
. כמו כן, האחריות למסירת פרטי משלוח מדויקים הינה על הזוכה. ככל שלא ימסרו וכיו"ב

פרטים מדויקים ומלאים לזוכה לא תהייה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע ו/או עוזר 
 עורך המבצע ו/או מי מטעמן בגין אי הגעת הפרס.

וכל לממש את הפרס כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לפיצוי זוכה אשר לא י .5.10
כלשהו ולא לפרס חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך כנגד עוזר המבצע 

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

שופרסל  הפרס ניתן למימוש במספר רשתות, בהתאם לתנאי השוברים המצויים באתר .5.11
 :בכתובת

-https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95
-7%96%D7%94%D7%91%D7%94%D
-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98
-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95

%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/ 

. הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך הנקוב על גבי יםובכפוף לתנאים הרשומים על השובר
, הפרס. לאחר מועד זה לא יהיה הפרס ניתן עוד למימוש, וזוכה שלא מימש את הפרס ישובר

עד למועד הנקוב לעיל, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לממשו עוד ולא יהיה  כולו או חלקו
 זכאי לפרס חלופי ו/או לשווי הפרס ובמקרה כאמור לא תהיינה לו כל טענות בגין כך.

https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/


 

 

לשנות ו/או להחליף את  םרשאירך המבצע ו/או שופרסל עורך המבצע ו/או העוזר לעו .5.12
 םהפרס ו/או את חלק מרכיבי הפרס ו/או להוסיף עליו פרטים נוספים, לפי שיקול דעת

הבלעדי ולמשתתפים לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור. עדכונים לעניין זה יועברו לזוכים 
 במבצע.

עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע אם יזכה במבצע יהיה כי  ,ומאשר  המשתתף מסכים .5.13
, לרבות בכל מדיה ו/או אמצעי התמונה שהעלה לאינסטגרם /או אתאת שמו ורשאי לפרסם 

של עורך המבצע לרבות צילומו של  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בעמוד עורך המבצע,
. מובהר בזאת כי עורך המבצע רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם המשתתף במהלך מימוש הפרס

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

 אחריות .6

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

 יעלו לאתר המבצע.

ביטויים לא  משתתף במבצע מתחייב שלא להעלות כל תמונה שיש בה תוכן בוטה ו/או .6.2
. נאותים, מעליבים, פוליטיים, גזעניים, בעלי אופי מיני או בוטה ו/או פוגעניים בדרך כלשהי

יניי כן מובהר כי כל תמונה אשר יהיה בה כל תוכן בוטה שהוא, לרבות כל תמונה שתימצא בע
עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע כבלתי הולמת, תיפסל באופן מיידי, 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  .6.3
ו/או שלדעת עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע היא בעלת אופי מסוכן  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 דרישה 

 בהקשר זה.ו/או שופרסל המבצע  ו/או תביעה נגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך

מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא שופרסל ו/או עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או  .6.4
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, אינם  ו/או שופרסל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע .6.5
, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא ותשגיא ות,ללא תקל יתקייםמתחייבים, כי המבצע 

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

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

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

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 מימושו.

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, 

ן או במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים, במישרי
 בעקיפין, בפרס ו/או במימושו.



 

 

אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות ושופרסל העוזר לעורך המבצע ,עורך המבצע  .6.8
הטלפון והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן, ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין 

ההודעה ו/או אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת 
ציוד אחר אשר   כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, וכן לכל

שאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו יאינו בשליטתם והם לא י
 לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

ינתן שיקול דעת מלא במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע י .6.9
לעורך המבצע ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע 

 בקשר למבצע.  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
 להעברה. אישי ואינו ניתן

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .6.12
 לרבות בעיתונים, תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  בדבר המבצע,  כלשהם אחרים

 יחליט עם הפרס, אם הפרס לא יחולקעורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל ש .6.13
 לאחר מועד סיום המבצע.

מוצרים/שירותים שיקבל הזוכה באמצעות ריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות ההאח .6.14
בהתאם לכל דין ובהתאם ספק המוצרים/שירותים פרס במסגרת מבצע זה תחול על מימוש 

. עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע לא יהיו אחראים המוצרים/שירותיםלמקובל אצל ספק 
כאמור, לאספקתם או לאיכותם, והמשתתף במבצע  המוצרים/שירותיםבאופן כלשהו לטיב 

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

 

 

 פרטיות  .7

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו  .7.1
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.

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה  .7.2
 שהמידע ישמש לצורך כאמור.

עמה רשאים לעקוב או לאסוף מידע לגבי המשתתף מסכים ומאשר כי שופרסל וכן כל מי מט .7.3
( )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(. 

מש באתר המבצע באמצעים כדוגמת שימור פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המשת .7.4
מידע אודות 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.

שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי הגדרות כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה  .7.5
הדפדפן שלו. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות" מאתר המבצע, הוא עדיין יוכל 
להשתמש באתר המבצע, אך הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים 

 והתכונות באתר המבצע. 



 

 

מבצע בבקשה כי פרטיו האישיים כל משתתף רשאי לפנות אל עורך המבצע ו/או עוזר עורך ה .7.6
 יוסרו וימחקו. בעשותו כן, מוותר המשתתף על השתתפותו במבצע זה. 

המשתתף מסכים ומאשר, כי דבר השתתפותו או זכייתו, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו,  .7.7
באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, באתר שופרסל או באתרי אינטרנט 

בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום אחרים, וכי 
שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום 
מכירות, מבלי שתשולם לזוכה תמורה כלשהי. הזוכה מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה 

 ע ו/או שופרסל בגין כך.המבצ ךהמבצע ו/או העוזר לעור ךכלפי עור

הבלעדי, ללא צורך  ואת התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתלשנות או לעדכן  המבצע רשאיך עור .8
 במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

 

 

 

 

 
  



 

 

 א'נספח 
 לכבוד

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

 כתב הסכמה וויתור -מועמד לזכייההצהרת 

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

עורך של חברת פרוקטר את גמבל )להלן: " "פמפרס באינסטגרם"במבצע  השתתפתי .1
בשוברי "תו הזהב" בערכי שווי  והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס המפורט להלן: המבצע"(

, אותם ניתן לממש ₪ 1,000, עד לסך של שמסרתי הרכישה המוצג בחשבונית הקנייה
במספר רשתות, בהתאם לתנאי השוברים המצויים באתר שופרסל בכתובת 

-https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95

-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91

-D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98%

-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95

%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/ 

כי ערך השובר יחושב על פי הערך המעוגל מעלה הקרוב ביותר לסך המופיע על גבי  ידוע לי .2
, ₪ 786חשבונית קנייה ע"ס  אם הצגתי. כך לדוגמה, ש"ח 50, בכפולות של חשבונית הקניה

 .₪ 800בשובר ע"ס  ל לזכותאוכ

הכרזה על זכייתי בפרס, וכי כל עוד לא אוכרז על  אינהידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה  .3
 ידכם בכתב כזוכה, איני זכאי לזכות בפרס/ ו/או כל חלק ממנו. 

קראתי את תקנון המבצע ו/או ניתנה לי הזדמנות לקראו, ואני מצהיר כי אני מסכים לכל  .4
 ומתחייב לפעול על פיו.האמור בו 

עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב על  הפרסככל שאוכרז כזוכה, אוכל לממש את ידוע לי כי  .5
 הפרס. ישובר

ידוע לי כי אם לא אוכל לממש את הפרס במועדו, מכל סיבה שהיא, לא אוכל לממשו כלל  .6
ו/או דרישה ולא אהיה זכאי לפרס אחר ו/או לפיצוי/שיפוי כלשהו, ואני מוותר על כל טענה 

 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,  .7
, ואני מוותר על כל טענה האינסטגרם של עורך המבצע לטובת פרסום המבצע והזכייה בו

רבות תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה עפ"י שיקול דעתו של ל, 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
בחומר הצילומי שיעמוד לרשותה בתום אנד גמבל רשאית אך אינה מחויבת לעשות שימוש 

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  .8
מרקט סוכנות לקידום ו/או תביעות כלפי חברת פרוקטר אנד גמבל ו/או חברת סער פרו

 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  .9
וכן כל עוזריהם, עובדיהם,  שופרסלסער פרומרקט, סוכנות לקידום מכירות בע"מ, רשת 

 בני משפחותיהם.מנהליהם, שותפיהם ו

ו/או ם ו/או טיבמוצרים/ שירותים בעת מימוש הפרס ידוע לי כי האחריות הבלעדית ל .10
, וכי לחברת פרוקטר אנד גמבל ספק המוצרים/שירותיםמוטלת באופן בלעדי על ם איכות

 ו/או סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ לא תהיה כל אחריות לכך.

https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93/%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91/
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