תקנון פעילות "קניתם משחת שיניים סנסודיין או פרודונטקס?
ספרו לנו את הסיפור שלכם והקפה? עלינו!
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הגדרות
"החברה" או "עורכת
הפעילות"

ג'י.אס.קיי קונסיומר הלת'קר ישראל בע"מ ח.פ515690758 .

"הרשת"

שופרסל בע"מ ,ח"צ .52-002273-2

"סניפי הרשת
המשתתפים"

כל סניפי הרשת המפורטים מטה:
שופרסל  ,ONLINEשופרסל דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל שלי
הפעילות לא תתקיים בסניפי שופרסל אקספרס" ,יש חסד" ו" -יש
בשכונה"ו Be -פארם מבית שופרסל.
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.

"מוצרים משתתפים"

משחות שיניים סנסודיין ופרודונטקס ,כמפורט בנספח א' ,המשווקות על ידי
החברה

"פעילות"

חברי מועדון שופרסל הקונים בשופרסל  2משחות שיניים ויותר מהמוצרים
המשתתפים שולחים בווטאסאפ צילום חשבונית מתקופת הפעילות ואת
סיפור החיים המרגש שלכם (עד  100מילים( אל .054-2267849
בכל יום פעילות  -יבחרו  2סיפורים הכי מרגשים שיזכו במכונת קפה
מדגם:לוואצה ג'ולי לבנה ברקוד 8000070014909

"משתתף"

כל אדם פרטי העונה על כל אלה )1( :מלאו לו לפחות שמונה עשרה ( )18שנים
ביום השתתפותו בפעילות; ( )2הינו תושב ישראל ו/או אזרח ישראל ו/או בעל
היתר שהייה כדין בישראל; ( )3אדם אשר הינו חבר מועדון הלקוחות ע"פ
הוראות תקנון המועדון ואינו לקוח עסקי של שופרסל; ( )4רכש בתקופת
הפעילות  2או יותר מהמוצרים המשתתפים (כמפורט בנספח א' לתקנון זה)
בסניפי הרשת המשתתפים; ו )5( -עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה.
מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל  18אינם רשאים להשתתף בפעילות
ולא יזכו בפרסים.

"תקופת הפעילות" ו-
"ימי פעילות"

הפעילות תתקיים בימים א' עד ה' בלבד בין התאריכים 1.11.2021 :בשעה
 08:00ועד ליום  30.11.2021בשעה  .23:59החברה רשאית לשנות את תקופת
הפעילות ,לקצרה או להאריכה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה
מראש.
הודעות שיישלחו בימים שישי ושבת ייחשבו כהודעות שנשלחו ביום ראשון
לאחר מכן.
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
הרשת בגין כך.

"זוכה"

משתתף 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"

מכונת קפה מדגם :לוואצה ג'ולי לבנה ברקוד , 8000070014909 :או מכונה
דומה בהתאם לשיקול דעתה של החברה
בכל יום פעילות יחולקו  2מכונות קפה ל 2-זוכים (מכונה אחת לכל זוכה).
הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.
________________https://

"התקנון"
"אתר הפעילות"
.2

.3

כללי
.2.1

תקנון זה כולל את כל התנאים המחייבים ביחס לפעילות .בכל מקרה של סתירה ו/או אי
התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות
מידע המופיע באתר הפעילות ,בעיתונות הכתובה ו/או האלקטרונית ו/או בכל מדיה
אחרת ,בכתב ,בעל פה ,למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תחייבנה.

.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
לשון יחיד כוללת גם לשון רבים ולהיפך.

.2.4

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

בחירת הזוכים וקבלת הפרסים
.3.1

בכל יום פעילות ייבחנו סיפורי המשתתפים שהתקבלו ביום הקודם ,הסיפורים שישלחו
בימי חמישי יבחנו ביום ראשון שלאחריו  .בכל יום פעילות ייבחרו על ידי עורכת הפעילות
או מי מטעמה  2סיפורים הכי מרגשים שיזכו (להלן ביחד "הזוכים").

.3.2

יובהר כי המשתתפים נושאים באחריות המלאה לתכנים של הסיפור ,וכי חל איסור מוחלט
על המשתתפים בפעילות לשלוח פריטים ו/או חומרים (לרבות סרטים ו/או תמונות ו/או כל
תוכן אחר) ,המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו,
לרבות ,אך לא רק ,חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהוו הפרה של זכויות יוצרים
או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה ,הוצאת
דיבה); הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה ,פגיעה ברגשות
הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.

.3.3

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחון כל חומר אשר לדעתה קיים חשש,
כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל ,וכן כל חומר אשר לדעתה איננו הולם את
מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות (לרבות בניהולה התקין) ו/או
בכל גורם אחר  -והכל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וללא צורך במתן
נימוק .מבלי לגרוע מכל האמור ,חומרים שלא ייבחנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף
בפעילות.

.3.4

יובהר ,כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכים נתון לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה
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בקשר עם בחירה כזו או אחרת כנגד הרשת ו/או החברה .לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה,
השופטים מטעם עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.

.4

.3.5

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם כל אחד מהזוכים באמצעות הודעה חוזרת
(להודעה שנשלחה לצורך השתתפות בפעילות) ותודיע לו על הזכייה (להלן" :הודעת
הזכייה").

.3.6

לאחר סיום תקופת הפעילות ( , )30.11.21הרשת תשלח לכל אחד מהזוכים שובר זכיה
מבורקד לחשבון המועדון או על פי פרטי התקשרות שלו השמורים במועדון הלקוחות
(להלן" :השובר") או את המכונה עצמה לכתובת המופיעה בפרטי ההתקשרות שלו במועדון
הלקוחות .המשתתף הנבחר יישא באחריות בכל מקרה של טעות בפרטי ההתקשרות
והחברה לא תהיה חייבת להעניק למשתתף הנבחר פרס חלופי או פיצוי אחר כלשהו במקרה
בו השובר יישלח לכתובת שגויה בשל טעות המשתתף הנבחר .השובר ניתן למימוש למשך
 90יום ממועד הודעת הבחירה .לאחר מועד זה השובר יפקע והמשתתף יאבד את זכותו
לקבלת הפרס.

.3.7

זוכה אשר לא עמד בהוראות תקנון זה ,או אם החליטה הרשת כי הזכייה נעשתה באמצעי
שאינו הוגן ,או במקרה של טעות של הרשת ,או אם הודיע זוכה שאינו מעוניין לממש את
הפרס ,תהא הרשת רשאית לקבוע כי זכייתו של זוכה כלשהו מתבטלת ,ולקבוע זוכה
מחליף ,והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה והרשת .הוראות תקנון זה יחולו על
הזוכה המחליף בהתאמה ,וחוזר חלילה.

.3.8

לאחר מתן הודעת הזכייה כמפורט בסעיף  3.5לעיל ,הזוכה יגיע לסניף הרשת לאסוף את
הזכיה תוך הצגת השובר שקיבל לפי סעיף  .3.6מובהר בזאת כי לזוכים לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הרשת בקשר עם זמינות המלאי בסניף הנתון.
מובהר כי מרגע העברת הפרס ללקוח לעיל החברה ו/או רשת שופרסל לא תישא בכל
אחריות לעניין הפרס.

.3.9

מובהר כי ניתן להשתתף פעם אחת בגין כל קניה מזכה ,אך בכל מקרה לא ייבחר משתתף
מסוים יותר מפעם אחת כזוכה.

.3.10

יש לשמור את החשבונית עד למועד פרסום הזוכים ולצורך קבלת הפרס.

.3.11

החברה תהיה רשאית לבטל ו/או שלא למסור ו/או לדרוש בחזרה (לפי העניין) ,מכל משתתף
בפעילות את הפרס בו זכה (ככל שזכה) ,וזאת ככל שהשתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בפרס
הייתה כרוכה ו/או בוצעה/מומשה על-ידו (ו/או על-ידי מי מטעמו) בדרכים בלתי כשרות,
לרבות (אך לא רק) תוך ביצוע עבירה או עקב מעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון
זה (לרבות ,אי עמידתו בתנאי תקנון זה) .בנוסף ,עורכת הפעילות שומרת על זכותה לנקוט
באמצעים משפטיים נגד כל גורם אשר ינסה להשתתף בפעילות שלא כדין ו/או תוך הפרה
של תנאי מתנאי תקנון זה; לשלול ממנו את זכות ההשתתפות ו/או את הפרס (במידה
שלכאורה זכה בו); וכן לפסול אותו מהשתתפות בפעילויות עתידיות שלה.

הפרסים
.4.1

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 .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.

.4.2

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

.4.3

מובהר ומודגש בזאת ,כי הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה למוצר/ים אחר/ים,
לכסף ,לשווה -כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי.
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.5

פטור מאחריות
.5.1

המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מועדון הלקוחות ,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 ,לביטול זכייה והחלפת זוכה ולשינוי תנאי הפעילות והתקנון .המשתתף
מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

.5.2

החברה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא
מגבלות או הפסקות ,שיבושים ,איחורים ,תנוהל ללא טעויות ,תהא חסינה מפני נזקים,
קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות ותקלות אשר מקורם בין היתר ,בכוח עליון ,מלחמה,
פיגועים ,סביתה ,השבתה וכיו"ב ,אירועים שאינם תלויים/בשליטת עורכת הפעילות ו/או
מי מטעמה ,לא יהיו באחריות החברה ולא יזכו את המשתתף בפעילות בכל סעד ו/או
תרופה.
מ ובהר 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 ,ולמשת תף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.

.5.3

.6

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

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר ומתחייב
כלפי החברה ,כי:
.6.1

הינו חבר מועדון הלקוחות פעיל של רשת שופרסל .באחריות המשתתף להצטרף למועדון
הלקוחות של שופרסל והחברות במועדון נעשית על בסיס התקשרות ישירה בין המשתתף
לבין הרשת ,אשר החברה אינה צד לה ואינה אחראית לה.

.6.2

מלאו לו  18שנים.

.6.3

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה ,מובהר כי בעצם השתתפותו בפעילות הוא מאשר
ומצהיר הוא כי קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו; וכי לא תהיה לו
כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו ובקשר לפעילות  ,במישרין או בעקיפין ,כלפי עורכת
הפעילות ו/או כלפי כל מי מטעמה (לרבות ,בעלי מניותיה של עורכת הפעילות; חברות
קשורות אליה; ונושאי משרה; עובדים; שותפ ים ,מנהלים ובעלי מניות בכל אלה) .בכל
מקרה ,וגם אם לא קרא תקנון זה ,מסכים בזאת כל משתתף כי תנאי תקנון זה יחולו
עליו ,ובפרט סעיף זה.

.6.4

ב עצם השתתפותו בפעילות הוא מאפשר לרשת ו/או למועדון הלקוחות ו/או לחברה
לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו ,כולל העברתם בין הרשת לחברה או מי מטעמה
ולהיפך ,וזאת לצורך קיום הפעילות בלבד ,ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי הרשת ו/או החברה בגין כך.

.6.5

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

-4-

.7

.8

.6.6

הוא מאשר ומסכים כי החברה ו/או לכל גוף אחר הקשור לפעילות ,יהיו רשאים לפרסם
את המידע בגין הזכיה  ,בכל צורה ובכל מדיה שהיא ,לפי בחירתם ולפי שיקול דעתם
הבלעדי ,לרבות באתר הפעילות .מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

.6.7

הוא מוותר על כל זכ ות 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.

קניין רוחני
.7.1

כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג) ,לרבות ,סימני מסחר ,סודות מסחריים ,זכויות
יוצרים וכדומה ,בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו ,בקשר לפעילות ו/או אתר
הפעילות ו/או כל חלק שלו ,לרבות התכנים של אתר הפעילות  ,העיצוב שלו וכל תוכנה,
יישום ,קוד ,גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים ,קבצי טקסט וחומרים אחרים ,בין בצורה
של קוד מקור ,קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני ,הם רכושם הבלעדי של שופרסל ו/או
החברה (לפי העניין) ויוותרו כך.

.7.2

כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור ,ישנה ,יעתיק ,יפ רסם ,ישדר ,יציג ,יעשה פעולות
של הנדסה הפוכה ,או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר ,לכל מידע או תוכן אשר
נכללים באתר הפעילות ללא אישור מוקדם בכתב של שופרסל ו/או החברה וכי הוא יימנע
מלהשתמש באתר הפעילות בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של
שופרסל ו/או החברה או מי מטעמה ,ללא הסכמה מראש ובכתב.

.7.3

בעצם השתתפותו בפעילות ,המשתתף מעניק לשופרסל ו לחברה רישיון בלתי חוזר ,עולמי,
ללא כל תמלוגים ,ניתן להעברה ,עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה ,למשך
תקופה בלתי מוגבלת ,לזכויות היוצרים בסיפור .בכלל זה הוא מתיר לשופרסל ולחברה
לפרסם את הסיפור (לרבות עריכה ,העתקה ,שינוי ,פרסום ,שימוש ו/או ביצוע כל עבודה
נגזרת) לכל דבר ועניין ולכל מטרה שהיא ,על פי שיקול דעתן הבלעדי ,לרבות לצורך
שילובם בתכנים של עורכת הפעילות ו/או בדברי הפרסום השונים ,באתר הפעילות ו/או
בכל פלטפורמה או מדיה אחרת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל ו/או החברה
מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה בקשר לכך (וזאת אף ללא קשר לפעילות ו/או
בקשר עימה) .המשתתף מוותר בעצם השתתפותו על כל טענה שעניינה זכויות יוצרים
ו/או זכויות קנין רוחני אשר עשויות להיות לו בסיפור וכן על כל טענה לתמורה כלשהי
בגין השימוש האמור .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,שופרסל ו/או החברה רשאיות להוסיף
קרדיט לזוכים בפרס בקשר עם השימוש בסיפורים ,בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.

פרטיות
.8.1

יובהר ,כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בסיפורים כל שימוש לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,הכל ללא תשלום תמלוגים ,וללא הגבלת זמן ,וכי עצם ההשתתפות בתחרות
מהווה ויתור באופן בלתי חוזר של כל אחד מהמשתתפים על זכות העשויה להיות לו
בקשר עם הסיפורים  ,לרבות הזכות לפרטיות ו/או טענה בקשר לחוק איסור לשון הרע,
התשכ"ה – 1965

.8.2

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות ,הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר
נמסרו לשופרסל ו/או לחברה או מי מטעמה במהלך הפעילות (להלן" :המידע") ישמשו
את שופרסל ו/או החברה וכן כל מי מטעמה לצורך ניהול הפעילות ומסירת הפרסים,
מבלי ששימוש ש כזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.

.8.3

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו ו/או השימוש במידע על אודותיו
נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצרכים כאמור.
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שונות
.9.1

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

.9.2

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

.9.3

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

.9.4

כל החלטה הנוגעת לפעילות תתקבל על ידי החברה ו/או הרשת ו/או מי מטעמן בלבד ועל
פי שיקול דעתן הבלעדי .המשתתף מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה
כלפי החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור בסעיף זה.

.9.5

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

.9.6

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ועובדי מחלקת השיווק של רשת שופרסל,
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.

.9.7

למען הסר ספק ,הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  224לחוק
העונשין ,וזאת בשל העובדה ,כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

.9.8

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

.9.9

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!
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