תקנון פעילות "  5ארוחות שף בכל יום "
.1

הגדרות
"החברה"

סטארקיסט פודור בע"מ ח.פ ;512615147 .כתובת :חרמון  ,4לוד,
איירפורט סיטי.

"הרשת"

חברת שופרסל בע"מ ,ח"צ .52-002273-2

"סניפי הרשת
המשתתפים"

כל סניפי הרשת המפורטים מטה:
שופרסל  ,ONLINEשופרסל דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל שלי
ושופרסל אקספרס ,אך למעט בסניפי רשת "יש חסד" ו"יש בשכונה" אשר
בהם לא תתקיים הפעילות.
מובהר כי השתתפות בפעילות מותנית בקיומם של המוצרים המשתתפים
(כהגדרתם להלן) זמינים למכירה בסניפי הרשת המשתתפים והמשתתף
מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי של
המוצרים המשתתפים ו/או אי יכולת הרשת לספק את המוצרים
המשתתפים בפועל מכל סיבה שהיא ,גם אם המוצרים הופיעו כזמינים
בפרסומים שונים או במקומות אחרים.

"המוצרים
המשתתפים"

כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון זה.

"רכישה משתתפת"

רכישה של אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים בסכום כולל של לפחות
 ₪ 29.90בסניפי הרשת המשתתפים בתקופת הפעילות .מובהר כי סכימה
של מספר מוצרים תתאפשר רק אם המוצרים מופיעים באותה חשבונית.

"אתר הפעילות"

אתר ייעודי (מיניסייט) ,אשר יופעל במהלך תקופת הפעילות שכתובתו:
sk-game.co.il

"משתתף"

"הפעילות"

"תקופת הפעילות"

כל אדם פרטי העונה על כל אלה )1( :מלאו לו לפחות שמונה עשרה ()18
שנים ביום השתתפותו בפעילות; ( )2הינו תושב ישראל ו/או אזרח ישראל
ו/או בעל היתר שהייה כדין בישראל; ( )3אדם אשר הינו חבר מועדון
שופרסל ע"פ הוראות תקנון המועדון ואינו לקוח עסקי של שופרסל ; ו)4( -
עמד בתנאים המפורטים בסעיף  3.1להלן וביתר התנאים המפורטים
בתקנון זה.
מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל  18אינם רשאים להשתתף בפעילות
ולא יזכו בפרסים.
על מנת להשתתף ,באחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות של
"שופרסל" והחברות במועדון נעשית על בסיס התקשרות ישירה בין
המשתתף לבין שופרסל ,אשר החברה אינה צד לה ואינה אחראית לה
במהלך תקופת הפעילות ,יוזמנו המשתתפים לגלוש לאתר הפעילות ,להזין
פרטי התקשרות ולאחר מכן לענות על שתי שאלות סגורות ושאלה אחת
פתוחה.
הפעילות תתקיים בין התאריכים 25.6.19 :בשעה  08:00ועד ליום
29.7.19בשעה  .23:59כל יום ,למעט ימי שישי ושבת ,במהלך תקופת
הפעילות ,משעה  08:00ועד לשעה  23:59יהיה "יום פעילות" לצורכי תקנון
זה .החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות ,לקצרה או להאריכה ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות ולעניין יום
הפעילות.

החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות את תקופת הפעילות ,להאריכה,
לקצרה או לבטלה באופן מוחלט ,וללא הודעה מראש ,ולמשתתף ו/או למי
מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או
רשת שופרסל בגין כך.
"מועמד לזכייה"

משתתפים בכל תקופת הפעילות אשר ענו נכונה על שתי השאלות הסגורות
והשאלה הפתוחה ,כמפורט בסעיף  3.1.4להלן ,ועמדו ביתר הוראות
התקנון ,יהיו מועמדים לזכייה.

"זוכה"

מועמד לזכייה אשר )1( :עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; ( )2נבחר כזוכה
בפרס לפי המנגנון המפורט בתקנון זה; מובהר כי לא ייבחר משתתף
מסוים כזוכה יותר מפעם אחת במסגרת מבצע זה.

"הפרס"

.2

.3

"צוות השופטים"

 125iארוחות במסעדות שף בשווי  ₪ 500של חברת קשרים פלוס
בזאת ,כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה של מועמד לזכיה בכל
הוראות תקנון זה .מובהר בזאת כי בשום מקרה החברה לא תידרש
לשלם או לשאת בעלות העולה על שווי הפרס.
חבר אנשים ,אשר ימונו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

"התקנון"

הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

כללי
.2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות ,לרבות מידע המופיע באתר הפעילות ,למעט הודעה מטעם
החברה בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.2.2

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסום התקנון העדכני
באתר הפעילות .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן באתר הפעילות,
אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

.2.3

בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון
נקבה ו/או רבים.

.2.4

כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות הקורא בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של התקנון.

ההשתתפות בפעילות
.3.1

על מנת להיחשב כמשתתף בפעילות על המבקש להשתתף בפעילות לבצע את הפעולות
הבאות במהלך תקופת הפעילות:
.3.1.1

לבצע רכישה משתתפת .יש לשמור את החשבונית עד מועד פרסום הזוכים
וכתנאי לקבלת הפרס

.3.1.2

למלא באתר הפעילות את פרטי ההתקשרות שלו  -שם ,משפחה ,טלפון נייד,
כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,ת.ז ,ומספר החשבונית של הרכישה
המשתתפת (להלן" :פרטי ההתקשרות").

-2-

יובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטי
ההתקשרות שלו  ,אולם ללא מסירת הפרטים לא תתאפשר השתתפותו
בפעילות.

.4

.3.1.3

לקרוא ולאשר באתר הפעילות כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאיו.

.3.1.4

לענות על שלוש שאלות ,שתי שאלות סגורות והשלישית פתוחה.

.3.2

בכל מקרה בו משתתף ,פעל באופן בלתי ראוי  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה ,לרבות בדרך של פריצה לאתר הפעילות ושינוי פרטי התקשרות או תשובות
לשאלות שהוזנו באתר ו/או במידה וישנו חשד ו/או חשש לאמיתות פרטי התקשרות או
תשובות לשאלות תהיה החברה רשאית לפסול משתתף כאמור ו/או משתתפים אחרים
אשר נתוניהם שונו כמפורט לעיל.

.3.3

כמו כן ,יובהר ,כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של החברה ,לבצע ,בכל שלב ,בדיקות נוספות לגבי השתתפות כל משתתף,
במידה ועלה חשש לאמיתות הנתונים ו/או חשש לפריצה לאתר הפעילות ו/או לפעולה
באופן בלתי ראוי על ידי משתתפים.

.3.4

יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר ,כניסה ו/או שימוש באתר הפעילות.
יובהר כי רק משתתפים שפרטיהם נקלטו בפועל אצל החברה באופן מלא ומדויק יוכלו
להשתתף בפעילות.

.3.5

בגין כל רכישה משתתפת ניתן יהיה להזין פרטי התקשרות ולענות על השאלות שבאתר
הפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.

בחירת הזוכים וקבלת הפרסים
.4.1

עבור כל יום פעילות יבחר צוות השופטים ,מתוך המועמדים לזכייה אשר ענו נכונה על
השאלות הסגורות ובצורה המקורית והיצירתית ביותר על השאלה הפתוחה כאמור
בסעיף  3.1.4לעיל באותו יום פעילות ,חמישה זוכים (להלן" :זוכה" ,כל הזוכים בתקופת
הפעילות יקראו להלן ביחד "הזוכים")  .אתר הפעילות יהיה סגור בסופ"ש

.4.2

הזוכים יבחרו ,מבין קבוצת המשתתפים בפעילות אשר ענתה נכונה על השאלות הסגורות
ועל השאלה הפתוחה .הבחירה תיעשה על בסיס השאלה הפתוחה וההחלטה על הזוכה
תתבסס על קריטריונים שונים כדוגמת יצירתיות ,מקוריות ,הומור וכיו"ב .החלטה זו
תיקבע על פי שיקול דעתה המוחלט של צוות השופטים ,והחלטתה תהיה סופית ומוחלטת
וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ,לעניין זה ,לא תשמע ולא תתקבל.

.4.3

יובהר ,כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכים נתון לצוות השופטים בהתאם לשיקול
דעתם הבלעדי ,ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה
כזו או אחרת .לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה ,השופטים לא יהיו חייבים לנמק את
החלטתם.

.4.4

בתום תקופת הפעילות תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם עם כל אחד מהזוכים
באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות ,ותודיע לו על הזכייה (להלן" :הודעת
הזכייה").

.4.5

זוכה אשר לא נוצר עימו קשר כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל,
לאחר לפחות  3ניסיונות ובחלוף לפחות  48שעות מהניסיון הראשון של החברה ליצור עם
הזוכה קשר כאמור ,או זוכה אשר לא עמד בהוראות תקנון זה ,או אם החליטה החברה
כי הזכייה נעשתה באמצעי שאינו הוגן ,או במקרה של טעות של החברה ,או אם הודיע
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זוכה שאינו מעוניין לממש את הפרס ,תהא החברה רשאית לקבוע כי זכייתו של זוכה
כלשהו מתבטלת ,ולקבוע זוכה מחליף ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הוראות תקנון זה יחולו על הזוכה המחליף בהתאמה ,וחוזר חלילה.

.5

.6

.4.6

לאחר מתן הודעת הזכייה כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ,החברה תשלח את הפרס לזוכה בדואר רשום או
באמצעות שליח לכתובת המופיעה בפרטי ההתקשרות של הזוכה בהתאם למועד
האספקה של החברה המספקת .מובהר כי שליחת הפרס לזוכה תלויה באספקתו לחברה
על ידי הספק (כהגדרתו בסעיף  5.4להלן) ,וכי לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל בקשר עם עיכוב בשליחת המוצר הנובע מעיכוב
באספקתו לחברה על ידי הספק .מובהר כי מרגע שליחת הפרס בדואר כאמור לעיל
החברה ו/או רשת שופרסל לא תישא בכל אחריות לעניין הפרס ,לרבות בקשר עם קבלתו
על ידי המשתתף ,לרבות לא בקשר עם אובדן הפרס בדואר או למשך הזמן שייקח לפרס
להגיע לזוכה בדואר ,או מכל סיבה אחרת שהיא.

.4.7

אם הזוכים לא יממשו את הפרס ,מכל סיבה שהיא ,החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן
לא יהיו אחראים בגין כך ולא יהיו חייבים לספק לזוכה כל פיצוי או פרס חלופי כלשהו.

.4.8

מובהר כי לא ייבחר משתתף מסוים יותר מפעם אחת כזוכה.

הפרסים
.5.1

החברה רשאית ,בכל עת ,לשנות ו/או להחליף את הפרס ולתת פרס חלופי ו/או להוסיף
עליו פרסים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .ידוע למשתתפים ,כי
השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם
ההשתתפות בפעילות .במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז ,לא תהיה למשתתפים כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר
עם האמור.

.5.2

הזכות לקבלת הפרס הינה אישית של הזוכה ואינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה
לאחר.

.5.3

מובהר ומודגש בזאת ,כי הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה למוצר/ים אחר/ים,
לכסף ,לשווה -כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי.

.5.4

מובהר כי הפרסים ארוחות זוגיות נרכשו על ידי חברת קשרים פלוס (להלן" :הספק")
 .האחריות על הפרסים ,לרבות בקשר עם תקלות ואחריות ומוצר ,ככל שקיימת ,מוטלת
באופן בלעדי על הספק ו/או מי מטעמו .לזוכים לא תהיה כל טענה או זכות בעניין זה
כלפי החברה או כלפי שופרסל .בכל שאלה ,תקלה או טענה הנוגעת לפרסים יש לפנות
לספק בלבד שהוא האחראי הבלעדי כלפי הזוכים בנוגע לפרסים.

פטור מאחריות
.6.1

המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תה יה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ,וכל גוף אחר הקשור בפעילות ,או מי מטעם
מי מאלה מנהליהן ,עובדיהן ,ומי מטעמן ,בכל הקשור והמתייחס ,במישרין או בעקיפין,
לפעילות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה
וקבלת הפרס ,בקשר עם טיבו ,איכותו ,תכונותיו ,תקלות או מימוש הפרס או שימוש בו,
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לביטול זכייה והחלפת זוכה ולשינוי תנאי הפעילות והתקנון  .המשתתף מצהיר בזאת ,כי
התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
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.6.2

ההשתתפות בפעילות הינה באחר יותו הבלעדית של המשתתף ,והחברה ו/או רשת
שופרסל ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות לכל נזק אשר יגרם למשתתף ו/או לצד ג'
כלשהו עקב ו/או בקשר עם השתתפותם בפעילות ו/או מימוש פרסים או שימוש בהם,
והמשתתף פוטר בזאת את החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן באופן מוחלט,
ס ופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא,
אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מההשתתפות בפעילות ,זכייה ו/או קבלת פרס ושימוש
בו.

.6.3

המשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר ,כי ידוע לו שפעילות זו ,הנערכה בהתאם לתקנון זה,
משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן
שעל אף מאמצי החברה ,עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או
תקלות ,אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפות ו/או מלזכות בפרס ו/או מלקבל את
הפרס ,והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או רשת שופרסל מכל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם.

.6.4

החברה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא
מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהא חסינה מפני נזקים ,קלקולים ,אי
דיוקים ,שג יאות ותקלות .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה
לעיל ,תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או
לנטרל את האמור ,לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל
את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.

.6.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ,כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך
על מערכות ממוחשבות שונות שלחברה אין שליטה עליהן ,הכוללת בין היתר את אתר
הפעילות שאינו בבעלות החברה .החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא
תקלה ,שגיאה" ,נפילה" או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או
בקשר לכך .כמו כן ,מודגש ,כי החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק את
הפעילות ,באופן מלא או חלקי ,במהלך תקופת הפעילות ,אם יווצרו תנאים שישבשו
ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.

.6.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל
אחריות לכל תקלה טכנית ,לגישה בלתי מורשית לנתונים או לתקלות אחרות,
הקשורות באתר הפעילות ,ברשת האינטרנט ,בשרתים או בכל כלי או מערכות
ממוחשבות אחרות ,לרבות מחיקת נתונים .כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות מוותר
כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה בקשר עם אי קליטת פרטי
ההשתתפות או התשובות לשאלות שהוא מילא באתר הפעילות.

.6.7

מובהר כי רישומי החברה ו/או רשת שופרסל לגבי התוכן שמועלה לאתר הפעילות ו/או
מערכות המחשב של החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן יהוו ראיה מכרעת
לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי משתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי
נכונות ו/או חוסר במידע שנקלט כאמור.

.6.8

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה
של רשות מוסמכת.

הצהרות והתחייבויות המשתתף
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מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר ומתחייב
כלפי החברה ,כי:

.8

.7.1

כל פרטי ההתקשרות שמסר הינם נכונים ומדויקים.

.7.2

מלאו לו  18שנים.

.7.3

בעצם השתתפותו בפעילות הוא מאפשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו,
ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

.7.4

ידוע לו כי בחירת הזוכים הנה סופית ,חלוטה ,בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור
ומחייבת.

.7.5

הוא מוותר על כל זכות שעשויה להיות לו לאשר ,בכל שלב שהוא ,את אופן השימוש או
פרסום המידע ולא תהיה לו שום זכות כספית או אחרת ,בקשר עם שימוש או פרסום
כאמור.

.7.6

הוא יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא  ,ויפצה וישפה את החברה ו/או את שופרסל
ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן ,מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן,
בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים
ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד ,בגין מעשה ו/או מחדל של המשתתף.

.7.7

ידוע לו ,כי החברה ו/או שופרסל אינן נושאות בכל אחריות לאובדן ,מחיקה ,השמדה או
שיבוש פרטי ההתקשרות ו/או התשובות שנרשמו על ידי המשתתף.

שונות
.8.1

המשתתף מעניק לחברה ולשופרסל רישיון בלתי חוזר ,עולמי ,ללא כל תמלוגים ,ניתן
להעברה ,עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה ,למשך תקופה בלתי מוגבלת,
לפרסם את התשובות לשאלה הפתוחה (לרבות העתקה ,שינוי ,פרסום ו/או ביצוע כל
עבודה נגזרת) באתר הפעילות ו/או בכל פלטפורמה או מדיה אחרת ,על פי שיקול דעתן
הבלעדי .המשתתף מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות אשר עשויות להיות לו ביצירה
ומתחייב שלא לאכפן.

.8.2

המשתתף מסכים ומאשר ,כי דבר השתתפותו או זכייתו ,אפשר שיסוקרו ,יצולמו
וישודרו ,באמצעי תקשורת ,לרבות בטלוויזיה ,בשילוט ,בעיתונות ,באתר שופרסל או
באתרי אינטרנט אחרים ,וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו
לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות
במסגרת פרסומים וקידום מכירות ,מבלי שתשולם לזוכה תמורה כלשהי.

.8.3

המשתתף מסכים ומאשר כי הפרטים שנמסרו לחברה ו/או לשופרסל ישמשו לצורך ניהול
הפעילות ו/או מסירת הפרסים .שימוש שכזה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

.8.4

הוראות תקנון זה יחולו על הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף
לבין החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן.

.8.5

התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתף לבין החברה ,והשתתפות בפעילות
מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתף לכל תנאי התקנון.

.8.6

החברה תהיה רשאית לפרסם לפני תחילת תקופת הפעילות ובמהלכה ,באתר הפעילות
ובאמצעי מדיה אחרים ,מידע אודות הפעילות ,הסברים על הפעילות ,ופרסומים אחרים
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בקשר עם הפעילות ,באמצעות תמונות ,סרטונים ופרסומים אחרים ,במועדים ובאמצעים
שונים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
.8.7

החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להודיע בכל עת על ביטול הפעילות
ו/או הפסקתה.

.8.8

בכל מקרה שיוכח ,כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם מלהשתתף
בפעילות ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות ,יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות
הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לאתר הפעילות.

.8.9

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ,עובדי רשת שופרסל ,עובדי חברת
"דיפלומט מפיצים ( )1968בע"מ" ,עובדי משרד הפירסום "גיתם  "BBDOוכל מי
מטעמם ,לרבות בני משפחותיהם והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו
וזכו בניגוד לאמור לעיל .לעניין סעיף זה" -בן משפחה" – בן זוג ,הורה ,ילד ,אח/ות.

.8.10

למען הסר ספק ,הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  244לחוק
העונשין ,וזאת בשל העובדה ,כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

.8.11

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

.8.12

עותקים מן התקנון מצויים במשרדי החברה ובאתר הפעילות .עותק מן התקנון ניתן
יהא לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה.

החברה ורשת שופרסל מאחלות למשתתפים בהצלחה!
נספח א'
רשימת המוצרים המשתתפים
ברקוד

תיאור מוצר
ס.ק טונה בשמן 160גרם-בי
ס.ק טונה במים 160גרם-בי
ס.ק טונה בשמן 160גרם-בדצ
ס.ק טונה במים 160גרם-בד
ס.ק טונה בשמן 110גרם-בדצ
ס.ק טונה בשמן 110גרם-בי
ס.ק טונה בשמן  960גרם-בי
ס.ק טונה בשמן  960גרם-בדצ
ס.ק טונה בשמן - A2בדצ
ס.ק טונה בשמן - A2בי
טונה בשמן 160גרם רביעיות-בדצ ק.
ס.ק טונה בשמן 80גרם שלישיות-בדצ
ס.ק פילה טונה מעושנת 115גרם
טונה ס.ק בשמן קנולה בד"צ עדה חרדית
ס.ק  160במים רביעיות בית יוסף ב"י כשל"פ
טונה ס.ק  160בשמן רביעיות כשלפ בית יוסף
ס.ק ממרח סלמון  160גרם -בדצ
ס.ק טונה במים  160רביעיות -בדצ

7290002551003
7290002551010
7290005287015
7290005287022
7290005287039
7290005287053
7290005287138
7290005287145
7290005287176
7290005287183
7290005287213
7290005287336
7290005287084
7290005287541
7290005287251
7290005287206
7290005287664
7290005287930
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ס.ק טונה בשמן  80גרם שלישיות -בי
ס.ק פילה טונה מעושנת בקנולה ופלפל שחור
ס.ק פילה סלמון מעושן בקנולה ופלפל שחור
ס.ק טונה בשמן קנולה  160רביעיות -בד"ץ ע
ס.ק בשמן זית כתית מעולה  110גרם רביעיות
ס.ק דל נתרן בשמן  160גרם רביעיות-בי
ס.ק דל נתרן במים  160גרם רביעיות-בי
סק סטייק סלמון מעושן בקנולה ופלפל שחור
ס.ק .סטייק פילה טונה מעושנת בקנולה ופלפל
ס.ק טונה בשמן  160גר רביעיות כפ בית יוס
ס.ק טונה בשמן  960גר' בית יוסף/בד"צ 1 /
טונה  SKבמים  160רביעיות-כ"פ/בד"צ 12 -יח
י  48יח' – י"בשמן קנולה  160ב SK
ס.ק טונה בשמן קנולה  160גרם רביעיות  -ב
טונה ס.ק בשמן 160גר 'רביעיות  -בי  -סגול
טונה ס.ק במים 160גר 'רביעיות  -בי  -סגול
ס.ק .טונה ילופין בשמן זית כתית  140גר' -
ס.ק .טונה זוגות בשמן קנולה  140גר' בית י
ס.ק .טונה  140 4%בטעם טבעי ב"י  24 /יח'
ס.ק .טונה  140 4%בעשבי תיבול ב"י  24 /י
ס.ק .טונה  140 4%בלימון ופלפל חריף  -ב"
פאוצ' נתחי טונה בשמן  400גר' דיספנסר-בדצ
טונה  SKבשמן  176גר' רביעיות  12 /יח'
ס.ק .טונה בשמן זית  80גר' שלישיות  -בית
פאוצ' נתחי טונה בשמן  400גר'
ס.ק .טונה בשמן  80גר' שלישיות – בד"צ איר
ס.ק .טונה בשמן  80גר' שלישיות  -בית יוסף

7290013847102
7290005287978
7290005287985
7290013847119
7290013847157
7290013847546
7290013847553
7290005287985
7290005287978
7290005287213
7290005287145
7290005287930
7290005287602
7290013847454
7290005287206
7290005287251
7290013847812
7290013847836
7290013847386
7290013847393
7290013847409
7290013847416
7290013847577
7290013847645
7290013847416
7290005287336
7290013847102

-8-

