תקנון מבצע "בייבי"
 .1כללי
בין התאריכים  03.05.21עד  30.05.21בימים א' -ה' בלבד ,בתקופת המבצע כהגדרתה להלן ,תערוך חברת
פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ מבצע שיווק וקידום מכירות באתר שופרסל  Onlineשל רשת
שופרסל ו BE-שייקרא "בייבי" (להלן" :המבצע").
המבצע יתקיים בשופרסל  Onlineבלבד.
המבצע פתוח לחברי מועדון שופרסל ו BE -בלבד ,כהגדרתו להלן .ניתן להצטרף למועדון הלקוחות
באתר החברה.
ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ,עוזר עורך המבצע ,וכן עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם
ובני משפחותיהם .בנוסף ,ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי מחלקת שיווק במטה שופרסל וBE -
ובני משפחותיהם.
 .2הגדרות
למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן :
" . 2.1הוראות המבצע " -
ההוראות המופיעות בתקנון זה.
" . 2.2עורך המבצע" -
חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ ,מרחוב הנחושת  ,6רמת החייל ,ת"א .
" . 2.3עוזר עורך המבצע" -
חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ ,רחוב סלומון  ,7ת"א.
" .2.4חבר מועדון שופרסל ו/או - " BE
אדם הרשום בשופרסל ו/או  BEכחבר מועדון הלקוחות שלהם ,במועד השתתפותו במבצע ,לא
כולל לקוחות עסקיים.
" . 2.5שאלות הידע" -
שאלות ידע רב בררתיות ('אמריקאיות') ,הנוגעות לעורך המבצע ו/או למוצרים
המשתתפים במבצע ו/או בכל נושא אחר ,לפי שיקול דעת עורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע ,אשר מענה עליהן אפ שרי מתוך ידע כללי ומאגרי מידע נגישים לרבות
אתר האינטרנט של עור ך המבצע.
מענה נכון על השאלה יקבע לפי התשובות המצויות במשרדי עוזר עורך המבצע
בלבד.
" . 2.6שאלה פתוחה"
שאלה פתוחה עליה יידרש המשתתף להשיב לאחר מענה על שאלת הידע.
אין תשובה אחת נכונה לשאלה הפתוחה .התשובה הנכונה ביותר תקבע על בסיס
קריטריונים של יצירתיות ,מקוריות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של עורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.
" . 2.7משתתף במבצע" -
המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל ,תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר
שהייה חוקית בישראל ,שגילו מעל  18שנה ,ושהוא חבר מועדון שופרסל ו/או ( BEלא
כולל לקוחות עסקיים ( הכ ו ל בכפוף לאמור להלן .מובהר כי עורך המבצע ,עוזר עורך
המבצע ,וכן עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם לא יוכלו להשתתף
במבצע .בנוסף ,ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי מחלקת שיווק במטה של רשת
שופרסל ורשת  BEובני משפחותיהם.

משתתף במבצע הוא אדם אשר בתקופת המבצע רכש בשופרסל  Onlineמ מגוון המוצרים
המשתתפים במבצע בסכום של  50ש"ח ומעלה  ,כמפורט בנספח ב' ,קיבל עבור רכישתו
חשבונית קני ה וספח קופה  ,נכנס לאתר המבצע ,מילא את הפרטים המבוקשים באופן
ברור  ,ענה נכונה על  3שאלות הידע שהוצגו לו ,השיב לשאלה הפתוחה באופן היצירתי
ביותר  ,והמקורי ביותר על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ,ומילא
אחר כל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה.
מובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו ,אך יובהר כי
לל א מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות.
כל חשבונית קניה מקנה זכות להשתתפות אחת בלבד.
משתתף יכול להשתתף במבצע פעם אחת בכל קניה מזכה  ,אולם משתתף יכול לזכות
פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע.
" .2.8חשבונית הקניה" -
חשבונית קניה ,אשר תופק למשתתף בתקופת המבצע ע"י אתר שופרסל  Onlineבגין רכישה מתוך
מגוון המוצרים המשתתפים במבצע בסכום של  50ש"ח ומעלה .יש לשמור את חשבונית הקניה עד
להכרזה על הזוכים ולהציגה לצורך בדיקת זכאות המשתתף לזכייה בפרס ,ככל שיוכרז כמועמד
לזכייה ,והצגתה היא תנאי לזכייה בפרס .מועמד לזכייה שחשבונית הקניה לא תהיה בידו במועד
בדיקת זכאותו לזכייה ,לא תיבדק זכאותו לזכייה והוא לא יוכל לקבל את הפרס.
הצגת החשבונית הנה תנאי לזכייה בפרס .ללא הצגת חשבונית עורך המבצע רשאי בהתאם לשיקול
דעתו לפסול את זכאות המועמד לזכייה.
" . 2.9המוצרים המשתתפים במבצע" -
מוצרי ה מותג ים פמפרס ,לנור ,אריאל ונוטרילון המפורטים ברשימה המצויה בנספח ב'
לתקנון זה.
" . 2.10אתר המבצע" -
אתר ברשת האינטרנט שכתובתו  Baby.triv.co.ilהמכיל פרטים על המבצע ,ואשר בו ניתן
להירשם למבצע ולהשתתף בו.
ההרשמה למבצע אפשרית רק באמצעות אתר המבצע.
אתר האינטרנט של המבצע יהיה פתוח להרשמה במהלך תקופת המבצע בימים א' -
ה' 24 ,שעות ביממה .
לא תתאפשר הרשמה ללא חשבונית קניה ,וזאת גם אם הקניה בוצעה בתקופת
המבצע והמשתתף עומד ביתר תנאי מבצע זה .
מובהר כי המשתתפים נושאים באחריות המלאה לתכנים שאותם יעלו לאתר
המבצע .יובהר כי היה והתוכן שיועלה על ידי משתתף במבצע זה יהא פוגעני ו/או
גזעני ו/או בעל אופי מיני ו/או או בלתי הולם ,לדעת עורך המבצע ,השתתפותו של
המשתתף במבצע זה תבוטל וזאת בהתאם לשיקול דעתו של עורך המבצע ולא יכולה
להיות כל טענה כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או מי
מטעמם בגין כך.
" . 2.11הפרס" -
סט צילומי משפחה עד הבית בהתאם למפורט בנספח ג'.
בתום תקופת המבצע ,יוכרז משתתף עבור כל יום מתקופת המבצע ,ובסה"כ עד  20משתתפים,
אשר היה ויעמדו בכל תנאי תקנון זה ,יזכו בפרס .

הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה וניתן לממשו אך ורק במועדו .זוכה שלא יוכל
לממש את הפרס ,מכל סיבה שהיא ,במועד כאמור ו/או במועד שייקבע על ידי עורך
המבצע ו/או מי מטעמו ,לא יוכל לממש את הפרס במועד אחר ,ולא יהיה ז כאי
לפיצוי כלשהו (כספי או אחר) ולא יכולה להיות לו בעניין זה כל טענה ו/או דרישה
כנגד עורך המבצע ו/או עוזרו ו/או מי מטעמם.
מובהר ומודגש בזאת ,כי קבלת הפרס בידי המועמד לזכייה תהא בכפוף לעמידה
בכל הוראות תקנון זה ,הכ ו ל כמפורט לעיל ולהלן ,ובפרט ) 1 ( :הצגת מלוא
הפרטים הנדרשים ,לרבות חשבונית הקנייה בגינה ניתנה לו האפשרות להשתתף
במבצע (  ) 2היות המשתתף חבר מועדון שופרסל ו/או BE
עור ך המבצע רשאי לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את חלק מרכיבי הפרס
ו/או להוסיף עליו פרטים נוספים ,לפי שיקול דעת ו הבלעדי ולמשתתפים לא
תעמוד כל טענה בקשר עם האמור .עדכונים לעניין זה יועברו לזוכים במבצע,
בהתאם להגדרתם לעיל.
לזוכה לא תהייה כל טענה בקשר עם מימוש הפרס על כל מרכיביו לרבות (אך מבלי
למצות) טיב ה מוצר ,התאמתו לזוכה ועוד.
זוכה שלא יוכל לממש את הפרס בתקופת מימוש הפרס ,מכל סיבה שהיא  ,לא יו כל
לממש את הפרס במועד אחר ,ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
עוד מובהר כי עור ך המבצע ו/או עוזר עור ך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEאינם
אחראים לכל נזק (פיזי או רכושי) ו/או הפסד ו/או אבדן שיגרם לזוכים עקב מימוש
הפרס.
יובהר כי כל עלות שלא צוינה באופן מפורש בתקנון זה לא תחול על עורך המבצע
ו/או עוזר עורך המבצע ועל הזוכה לשאת בה באופן אישי (ככל שיידרש).
מובהר בזאת כי הזכייה בפרס הינה אישית וכי הזוכה אינו רשאי להסב את הפרס
לאדם אחר  ,אלא לאחר קבלתו  .עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי על פי
שיקול דעתו הבלעדי לשנות את הפרס ,את אופן מימושו וכן את התנאים הקשורים
אליו ועליו להודיע על כך בהקדם האפשרי לזוכה/ים .הפרס אינו ניתן להמרה בכסף
ו/או בשווי כסף.
" .2.12מועמד לזכייה" -
משתתף במבצע אשר ענה נכונה באתר המבצע על  3שאלות הידע ולאחר מכן על השאלה
הפתוחה שהוצגה לו באתר המבצע בצורה יצירתית ומקורית על פי שיקול דעתם הבלעדי של
עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ,במהלך תקופת המבצע ,ואשר עמד בכל תנאי תקנון
זה.
מובהר כי אין תשובה אחת נכונה לשאלה הפתוחה .התשובה הנכונה ביותר תהא
היצירתית והמקורית ביותר לד פי שיקול דעתם הבלעדי של עורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע.
בתום תקופת המבצע ,יבחר זוכה אחד עבור כל אחד מימי המבצע ,סה"כ עד  20זוכים.
כמו כן מועמד לזכייה יכול לזכות פעם אחת בלבד ,במהלך תקופת המבצע.
" .2.13זוכה" -
מועמד לזכייה אשר אומתו פרטיו ,אומתה עובדת היותו חבר מועדון שופרסל ו/או  BEוהוכרז
על ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע כזוכה במבצע ,ואשר עמד בתנאי תקנון זה ,ובכפוף
לדין.
משתתף רשאי להשתתף במבצע מספר פעמים במהלך תקופת המבצע באמצעות חשבוניות
שונות ,אשר כל אחת מהן עומדת בתנאי תקנון זה.
משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת במבצע.

" .2.14זוכי מילואים" -
מועמדים לזכייה אשר ייבחרו לאחר בחירת הזוכים ,ואשר ישמשו כחליפים ,למקרה שהזוכים
לא יאותרו ו/או ייפסלו ,הכול כמפורט בתקנון זה.
 .3תקופת המבצע
ייערך
 .3.1המבצע
בימים א-ה בלבד

בין

התאריכים

03/05/2021

ועד

30/05/2021

כולל.

 .3.2ההרשמה למבצע תיעשה באמצעות אתר המבצע בלבד ,ובתקופת המבצע בלבד.
 .3.3עורך המבצע רשאי לשנות או לבטל את תקופת המבצע ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .4התנאים להשתתפות במבצע
 .4.1במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע ,כהגדרתו לעיל ואשר בתקופת המבצע
רכש בשופרסל  Onlineמתוך מגוון המוצרים המשתתפים במבצע בסכום של  50ש"ח
ומעלה ,כמפורט בנספח ב' ,קיבל עבור רכישתו חשבונית קניה (אותה יש לשמור כהוכחה
וכתנאי לקבלת הפרס) ,נכנס לאתר המבצע ,מילא את הפרטים המבוקשים באופן ברור ,ענה על
3שאלות הידע שהוצגו לו ,השיב לשאלה הפתוחה באופן היצירתי ביותר ,ומילא אחר כל תנאי
ההשתתפות המפורטים בתקנון זה .מובהר כי שופרסל ו BE -אינן מתחייבות למלאי או מגוון
מוצרים באתר.
 .4.2מובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו ,אך יובהר כי ללא מסירת
הפרטים לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות.
 .4.3האחריות על הזנת פרטי המשתתף כראוי חלה אך ורק על המשתתף .לעורך המבצע ו/או לעוזר
עורך המבצע ו/או לשופרסל אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק
ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
 .4.4מובהר מפורשות כי עורך המבצע ו/או מי מטעמו עשוי לפרסם את התשובות לשאלה הפתוחה,
כאמור לעיל ,באתר המבצע ו/או במדיות החברתיות של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
ו/או שופרסל ,לפי שיקול דעתו ,והמשתתף במבצע נותן את הסכמתו לכך.
 .4.5על המשתתף לוודא ולהבטיח שהתשובות לשאלה הפתוחה שתועלה על ידו לא יכיל תוכן כלשהו
שהנו אחד או יותר מהבאים :פגיעה בקניין רוחני של צד ג' ,בעל אופי או רמיזות מיניות ,אלים,
או מגנה קבוצה אתנית ,גזע ,מין ,דת ,מקצוע או גיל ,או מכיל עירום או תועבה  ,מעודד או מקדם
ביצוע פעולה לא חוקית ו/או שימוש בנשק ,מוצרי טבק ,אלכוהול ,פעילות מסוכנת ,הימורים או
מדיניות פוליטית כלשהי ,מכיל שנאה לקבוצת אוכלוסין כלשהי ,השמצות ו/או הערות מעליבות
על אדם ,קבוצה ו/או גורם כלשהו ,או מכיל פרטים אישיים של אדם או גורם כלשהו ,או פוגע
בפרטיותו של אדם או גורם כלשהו ,מכיל תכנים שכבר הועלו לאתר המבצע על ידי משתתפים
אחרים ,מכיל סימנים מסחריים ,לוגו ,לבוש מסחרי של גורם או חברה כלשהם ,או חומרים
המוגנים בזכויות יוצרים ,מפר הוראת דין כלשהי או מפר או פוגע בזכות כלשהי של אדם או
תאגיד כלשהו.
עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע יהיו רשאים לפסול כל תשובה לשאלה הפתוחה שאינה
עומדת בדרישות האמורות לעיל.
 .4.6מובהר בזאת כי התשובות הנכונות לשאלות הידע הן אלו המצויות אצל עוזר עורך המבצע בלבד.
עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע הם שיכריעו בקשר עם השאלות הפתוחות .התשובות
המקוריות ,המעניינות והיצירתיות ביותר לדעת עוזר עורך המבצע ו/או עוזר המבצע הן אלו
שיבחרו ויזכו את המשתתף שכתב אותן בפרס.
 .4.7ההרשמה באתר המבצע אפשרית עם חשבונית קניה בלבד .משתתף שמסיבה כלשהי לא תהיה
בידו חשבונית קניה בעת ההרשמה ,לא יוכל להירשם למבצע.

 .4.8ניתן להשתתף עם חשבונית פעם אחת בלבד .אין באמור כדי לגרוע ממשתתף שהשתתף פעם
אחת ,לרכוש מוצרים נוספים מהמוצרים המשתתפים במבצע ,ולקבל בגינם חשבונית חדשה
ובאמצעותם להשתתף פעם נוספת במבצע ,בכפוף להוראות תקנון זה .יובהר ,כי משתתף שזכה
פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת ,וזאת גם אם השתתף במבצע מספר פעמים
באמצעות מספר חשבוניות שונות.
 .4.9ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ,עוזר עורך המבצע ,וכן עובדיהם ,מנהליהם,
שותפיהם ובני משפחותיהם .בנוסף ,ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי מחלקת שיווק במטה
של רשת שופרסל ורשת  BEובני משפחותיהם.

 .5בחירת הזוכים ואיתורם
 .5.1בתום תקופת המבצע ,ייבחר מועמד לזכייה בגין כל יום פעילות מתקופת המבצע ובסך הכל עד
 20מועמדים לזכייה אשר ענו נכונה על כל שאלות הידע וכן שענו על השאלה הפתוחה שבאתר
המבצע באופן היצירתי והמקורי ביותר לדעת צוות השופטים ,משתתף שזכה פעם אחת
במ ב צע לא יוכל לזכות פעם נוספת גם אם השתתף במ בצע מספר פעמים באמצעות
חשבוניות.
כמה
"צוות השופטים"  -צוות שופטים שידרג את התשובות לשאלת הפתוחות של המשתתפים
במבצע לפי קריטריונים של יצירתיות ,מקוריות וכל שיקול אחר שייראה לצוות השופטים על-
פי שיקול דעתם .צוות השופטים יורכב מנציגי עוזר עורך המבצע .
 .5.2בתום תקופת המבצע ,עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה כאמור להלן ,בטווח
של  14ימי עבודה מסיום המבצע ,על פי מספר הטלפון שהקלידו בעת ההרשמה למבצע ,על מנת
לבשר להם על מועמדותם לזכייה .אם לא יאותר ו/או לא יענה המועמד לזכייה בתוך  3ניסיונות
ליצירת קשר מטעם עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ,או אם המועמד לזכייה לא ישלח
טפסים מתאימים ,זכייתו תישלל ועורך המבצע יעבור לאיתור המועמד הבא לזכייה.
 .5.3הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה יעשו בימי חול בין השעות  09:00ועד  ,17:00ובנוסף
פעם אחת בשעות הערב במרווחי זמן סבירים .נציג עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמדים
לזכייה בפרס עד שלוש פעמים .הניסיונות יתפרסו באופן סביר על פני שעות היום האמורות
לעיל.
"יצירת קשר" משמעה – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה .נציג עורך המבצע לא ישאיר
למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה
עצמו.
 .5.4אם יאותר המועמד לזכייה ,הבשורה על מועמדותו לזכייה תהיה טלפונית ,אך ורק עם המועמד
לזכייה עצמו ,באופן אישי ,וכך גם מסירת הפרסים .עורך המבצע לא ישאיר למועמד לזכייה
הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.
 .5.5ככל שלא ייווצר קשר עם מועמד לזכייה תוך  14ימי עבודה ממועד בחירת המועמד לזכייה ו/או
המועמד לזכייה אינו עומד בתנאי ההשתתפות במבצע כאמור בתקנון זה ,יפסל המועמד לזכייה
ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל.
נפסל מועמד לזכייה כאמור בסעיף זה ייבחר מועמד חלופי לזכייה מבין זוכי המילואים.
 .5.6על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עורך המבצע בתוך  48שעות מיצירת הקשר
מולו ,באמצעות פקס או מייל שפרטיו יימסרו לו ,את המסמכים הבאים:
 .5.6.1חשבונית הקניה שפרטיה זהים לפרטים שמסר באתר האינטרנט ,אשר מעידה כי
במהלך תקופת המבצע ,רכש באתר מתוך מגוון המוצרים המשתתפים במבצע בסכום
של  50ש"ח ומעלה.

 .5.6.2על המועמד לזכייה להציג את חשבונית הקניה כשהיא תקינה וקריאה .אם חשבונית
הקניה לא נשמרה על ידי המועמד לזכייה באופן תקין וקריא עורך המבצע רשאי שלא
לבדוק את המשך זכאותו לפרס .המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי עורך המבצע ,העוזר לעורך המבצע ו/או שופרסל ,בקשר לכך ו/או בקשר לאובדן
ו/או גניבה ו/או פגם כלשהו בחשבונית שאינו מאפשר זיהוי מלא וקריא של חשבונית
הקניה ו/או תוכנה.
יובהר בזאת כי ההוכחה היחידה שתקפה לצורך זכאות לפרס הינה החשבונית
המקורית .צילום של החשבונית ו/או כול הוכחה אחרת אינם קבילים ולא יאפשרו
למשתתף לזכות בפרס.
 .5.6.3טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב כנספח א' ,כשהוא חתום על ידי המועמד
לזכייה.
 .5.6.4צילום תעודת זהות שפרטיה תואמים את הפרטים שמסר באתר האינטרנט.
 .5.7ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים בסעיף  5.6לעיל בתוך 48
שעות ממועד יצירת הקשר עמו ,יהיה עורך המבצע רשאי לפסלו ,ובמקרה כאמור הוא לא יהיה
זכאי לפרס כלשהו ו /או לפיצוי כלשהו ,ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע
ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEו/או מי מטעמם.
 .5.8לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על טופס
הצהרת מועמד לזכייה המצ"ב כנספח א' ,כמפורט לעיל ,וככל שאין מניעה אחרת ,יוכרז המועמד
לזכייה כזוכה ועורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם יצרו עימו קשר לצורך
הפרס.
מימוש
עם
בקשר
המדויקים
הפרטים
מלוא
מסירת
 .5.9זוכה אשר לא יוכל לממש את הפרס במועדו כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי
לפיצוי כלשהו או לפרס חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך כנגד עורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל .כמו כן ,עורך המבצע יהא רשאי להעביר את
הזכייה לזוכה אחר תחתיו או לבטל הפרס בהתאם לשיקול דעתו .מובהר ,כי עצם השתתפותו
של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו .במידה ויחליט עורך המבצע לפרסם את
פרטיו של הזוכה ,יהווה הפרסום תנאי לקבלת הפרס ולהשתתפות במבצע.
 .5.10המשתתף מסכים ומאשר ,כי אם יזכה במבצע יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי,
בכפוף להוראות הדין ,לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או פרטיו בעיתון ,באינטרנט ו/או בכל
מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע לרבות צילומו של
המשתתף במהלך מימוש הפרס .מובהר בזאת כי עורך המבצע רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם
את פרטי הזוכים כלל .מובהר ,כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפרסום
פרטיו .במידה ויחליט עורך המבצע לפרסם את פרטיו של הזוכה ,יהווה הפרסום תנאי לקבלת
הפרס ולהשתתפות במבצע.
 .6אחריות
 .6.1הוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע וכן באתר המבצע ,ויהיה ניתן לעיין בהן בתיאום
מראש.
 .6.2עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,
לא 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.
 .6.3עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,
אינם מתחייבים ,כי המבצע יתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת מערכות או טעות ולמשתתף
לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו משתתף
לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ,אשר
אירעה בתום לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד
עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל.

 .6.4מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר ,כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל
ו/או  BEו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ,לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה 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 חלוקת
הפרס ו/או על מימושו.
 .6.5עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,
לא 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 בעקיפין,
בפרס ו/או במימושו.
 .6.6עורך המבצע ,עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEאינם אחראים לפעילות התקינה של
מערכות האינטרנט ,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 ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה ,וכן לכל ציוד
אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר
יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.
 .6.7במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא
לעורך המבצע ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל
פעולה בקשר למבצע .
 .6.8תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
 .6.9לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא .הפרס הוא אישי
ואינו ניתן להעברה.
 .6.10בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע ,לרבות בעיתונים ,תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .6.11עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרס ,אם הפרס לא יחולק לאחר
מועד סיום המבצע.
 .6.12האחריות הבלעדית לאספקה ,לטיב ולאיכות המוצרים שיקבל הזוכה באמצעות מימוש פרס
תחול על ספק המוצרים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספק המוצרים .עורך המבצע
ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEלא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב
הפרסים/מוצרים כאמור ,לאספקתם או לאיכותם ,והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל טענה
כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל ו/או  BEבגין כך.
 .7פרטיות
 .7.1המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות ,הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו
במהלך הפעילות (להלן" :המידע") ישמשו את עורך המבצע ו/או העוזר לעורך המבצע ו/או
שופרסל לצורך ניהול המבצע ומסירת הפרסים ,מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 .7.2המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה
שהמידע ישמש לצורך כאמור.
 .7.3המשתתף מסכים ומאשר כי שופרסל וכן כל מי מטעמה רשאים לעקוב או לאסוף מידע לגבי
השימוש אותו עושים המשתתפים באתר המבצע ,על ידי שימוש בעוגיות (( )Cookiesפיסות 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
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.

 .7.4כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי הגדרות
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.
 .7.5כל משתתף רשאי לפנות אל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע בבקשה כי פרטיו האישיים
יוסרו וימחקו .בעניין זה יש לפנות לפרומרקט בטלפון  03-6365750בעשותו כן ,מוותר המשתתף
על השתתפותו במבצע זה.
 .7.6המשתתף 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 .הזוכה מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה
כלפי עורך המבצע ו/או העוזר לעורך המבצע ו/או שופרסל בגין כך.
 .8עורך המבצע רשאי לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ללא צורך במתן
הודעה מוקדמת .כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 .9למען הסר ספק ,הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  224לחוק העונשין,
וזאת בשל העובדה ,כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

נספח א'
לכבוד
חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ
סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ
הצהרת מועמד לזכייה  -כתב הסכמה וויתור
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ,מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:
.1

השתתפתי במבצע "בייבי" ,של חברת פרוקטר אנד גמבל בע"מ (להלן" :עורך המבצע") והוכרזתי
כמועמד לזכייה בפרס המפורט להלן :סט צילומי משפחה עד הבית כמפורט בנספח ג'.
ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייתי בפרס ,וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב
כזוכה ,איני זכאי לזכות בפרס /ו/או כל חלק ממנו.

.2

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

.3

ידוע לי כי עורך המבצע רשאי לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את חלק מרכיבי הפרס ו/או להוסיף
עליו פרטים נוספים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.4

ידוע לי כי אוכל לממש את הפרס אך ורק במועדו .היה ולא אוכל לממש את הפרס במועדו ,לא אהיה
זכאי לפרס אחר ו/או לפיצוי/שיפוי כלשהו ,ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין כך .אי מימוש
הפרס במועד יגרום לפקיעת תוקפו ,והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש.

.5

אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים ,לרבות תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה ,ללא
תמורה ,עפ"י שיקול דעתו של עורך המבצע.

.6

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל בע"מ ו/או מי מטעמם בקשר עם זכייתי
ו/או הנובעות מזכייתי.

.7

אני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד פרוקטר אנד גמבל ו/או של סער פרומרקט סוכנות
לקידום מכירות בע"מ ואיני קרוב משפחה מדרגה ראשונה עובדיהם ומנהליהם .אני מצהיר/ה כי אינני
עובד מחלקת השיווק בשופרסל או בן משפחה מדרגה ראשונה של עובד כאמור.

.8

ידוע לי כי האחריות הבלעדית למוצרים /שירותים בעת מימוש הפרס ו/או טיבם ו/או איכותם מוטלת
באופן בלעדי על ספק המוצרים/שירותים ,וכי לחברת פרוקטר אנד גמבל ו/או סער פרומרקט סוכנות
לקידום מכירות בע"מ ו/או שופרסל בע"מ לא תהיה כל אחריות לכך.

שם המועמד לזכייה (פרטי  +משפחה)_________________________:
מספר ת.ז__________ __________:.

שנת לידה_________:

כתובת למשלוח דואר  _________ ________________:טלפון נייד__________ ______ _____:
חתימת המועמד לזכייה ________________________:

נספח ב'
המוצרים המשתתפים במבצע
המוצרים המשתתפים במבצע הינם מוצרי פמפרס ,לנור ,אריאל ונוטרילון המפורטים מטה ,אשר
משווקים ע"י דיפלומט מפיצים בע"מ בלבד.
מוצרים אשר אינם כלולים בנספח זה ו/או משווקים ע"י חברת הפצה שאינה דיפלומט מפיצים בע"מ
אינם משתתפים במבצע ולא יזכו את הקונה בהשתתפות במבצע.
ברקוד
שם המוצר
מותג
8718117608904
נוטרילון פגים המשך ,אריזת  900גרם
8718117607662
נוטרילון  AR 900גרם
8712400802536
נוטרילון  800 - 3גרם
8712400802512
נוטרילון  800 - 2גרם
נוטרילון
8712400802499
נוטרילון  800 - 1גרם
8712400718073
נוטרילון  AR 400גרם  6 -יח'
8712400717984
נוטרילון קומפורט  400גרם  6 -יח'
7290110730109
נוטרילון קומפורט  900גרם
8001841317830
לנור מרכך מרוכז בניחוח יסמין  900מל
8001841317861
לנור מרכך מרוכז בניחוח האוקיינוס  900מל
8001841317892
לנור מרכך מרוכז בניחוח סחלב  900מל
8001841316031
לנור מרכך כביסה בייבי  900מ"ל
8006540027042
לנור מרכך כביסה בניחוח פרחי בר  897מ"ל
לנור
8006540112823
לנור מרכך מרוכז בניחוח האוקיינוס  900מל
8006540112854
לנור מרכך מרוכז בניחוח סחלב  900מל
8006540027011
לנור מרכך כביסה בניחוח אמאטיסט  897מ"ל
8006540009512
לנור מרכך כביסה בייבי  897מ"ל
8001090833136
אריאל ג'ל כביסה בייבי  2.255ליטר
אריאל
8001090336408
פמפרס בייבי דריי מידה 3
8001090336446
פמפרס בייבי דריי מידה 4
8001090336491
פמפרס בייבי דריי מידה + 4
8001090336521
פמפרס בייבי דריי מידה 5
8001090336606
פמפרס בייבי דריי מידה 6
8001841461380
מכנסונים מידה 4
8001841461410
מכנסונים מידה 5
8001841461458
מכנסונים מידה 6
פמפרס
8001841104751
פמפרס פרימיום מידה 1
8001841104799
פמפרס פרימיום מידה 2
8001090379337
פמפרס פרימיום מידה 3
8001090379368
פמפרס פרימיום מידה 4
8001090379399
פמפרס פרימיום מידה 5
8001841105093
פמפרס פרימיום מידה 6
8001841062624
פמפרס מגבוני סנסטיב
8001841077949
פמפרס מגבוני פרש
* לתשומת לב  -חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק
* האמור מכוון לבחירה במותג תמ"ל לאחר הנקה

נספח ג' – תנאי פרס 'סט צילומי משפחה'
הפרס ואופן מימושו יהיה בהתאם למפורט מטה
מובהר בזאת כי תנאי הפרס כפופים לתנאים המפורטים בתקנון המבצע הנ"ל.
 .1הפרס תקף מרגע קבלתו ועד לתאריך ( 1.9.21לא כולל).
 .2הצילומים ייקבעו בתיאום מראש מול הצלמת איב אבלין מאיר (להלן" :הצלמת") בטלפון 054-
.398-9937
 .3הצילומים ייערכו בימים א'-ה' בלבד לא כולל ימי חג ושבתון.
 .4הצילומים יארכו למשך שעה וחצי ,לכל היותר.
 .5מועד הצילומים שייקבע מראש מול הצלמת יהיה בטווח השעות כלהלן 08:00 :לכל המוקדם ועד
השעה  20:00לכל המאוחר ,בלבד.
 .6מיקום הצילומים יכול להתקיים במרחב הפתוח כמפורט להלן או לחלופין בסטודיו אשר ממוקם
בראשון לציון ,ברחוב דודו דותן .5
 .7מיקום הצילומים במרחב הפתוח יתקיימו ברחבי הארץ בטווח בין חיפה לבאר שבע כולל.
 .8הצילומים ייערכו בשטחי ישראל בלבד.
 .9הצילומים ייערכו בלוקיישן אחד בלבד.
 .10ניתן לבצע החלפה אחת של סט לבוש במהלך הצילומים.
 .11התמונות ישלחו לזוכה בתוך  7ימי עסקים ממועד הצילומים.
 .12התמונות ישלחו לאחר עריכה.
 .13התמונות ישלחו באופן מקוון בלבד.

