"קישוטים לסוכה"
כללי התחרות
.1

התחרות
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ )להלן" :תנובה" או "עורכת
התחרות"( תערוך בדף "תנובה" באתר ) Facebookלהלן" :האתר" או "אתר האינטרנט"(,
תחרות בשם "קישוטים לסוכה " )להלן" :התחרות"( בין  6.10.2014בשעה  12:30עד
 15.10.2014בשעה ) .17:00להלן":תקופת התחרות"(.
במהלך תקופת התחרות ,יתבקשו המשתתפים לעלות בתגובה בהמשך לפוסט תמונה עם
קישוטים לסוכה שנעשו על ידי מוצרים של תנובה .מבין כל התמונות ,יבחרו  3זוכים אשר
הקישוט שלהם יהיה הכי מקורי ,מיוחד ויצירתי  .הם יזכו בפרס כמפורט בסעיף  2להלן.
 1.2תנובה תהיה רשאית להאריך ,לקצר או לשנות את תקופת התחרות ,להוסיף זוכים,
לשנות את הפרס העומד לחלוקה ו/או את מהותו ו/או את שווי של הפרס ,לשנות את
מועד פרסום שמו של הזוכה וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר
עם התחרות לרבות שינוי כללים אלה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל סיבה שהיא
ומבלי שתנובה תחויב לנמק את החלטתה.
 1.3תוצאות התחרות יהיו סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

.2

הפרסים וקבלתם
 3 .2.1המשתתפים שיבחרו כזוכים עם התמונות עם הקישוט לסוכה עם מוצרי תנובה הכי
מקורי ,מיוחד ויצירתי לסוכה ,יזכו בתווי קניה ) (dreamcardבסך  ₪ 200של קבוצת
פוקס.
 .2.2אם התמונה בנוגע לקישוט הסוכה עם מוצרי תנובה נוצרה על-ידי יותר ממשתתף אחד
או נשלח על ידי מספר משתתפים ,יוענק לכל המשתתפים פרס אחד בלבד.
 .2.3הפרס יישלח לזוכה בדואר רשום תוך שלושים ) (30יום מחלוף שבעת ) (7הימים
למסירת כתובת הדואר לעורכת התחרות ,כמפורט בסעיף  5לכללים אלה.
 .2.4הענקת פרס לקטין תיעשה אך ורק לאחר שהתקבלה לכך הסכמת ההורה או הסכמתו
של כל אפוטרופוס חוקי אחר.
 .2.5תנובה תהיה רשאית לבקש מהזוכה להציג תעודה מזהה כתנאי להענקת הפרס.
 .2.6אין באפשרותו של זוכה להמיר את הפרס לכל פרס אחר )לרבות כסף(.

.3

התנאים להשתתפות בתחרות
 .3.1התחרות פתוחה לכל מי שעמד בכללים אלה .זכות ההשתתפות בתחרות אינה מקנה
בהכרח זכות לזכות בפרסים ,למעט כמפורט בכללים אלה.
 .3.2כל משתתף רשאי להעלות תגובות עם תמונות הכוללות את הקישוטים לסוכה עם
מוצרי תנובה ,ללא הגבלה.
 .3.3האחריות להעלאת התגובות חלה אך ורק על המשתתף .לתנובה אין ולא תהיה כל
אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שהוזנו .
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 .3.4המשתתפים מתחייבים ,בעצם השתתפותם בתחרות ,כי התגובות שהעלו לאתר הם
מקוריים שאין בהעלאתם לאתר הפרה של זכויות יוצרים .מודגש כי התמונות אשר
בתוכנן ,באופן רישומן או בפרסומן יש פגיעה בזכויות יוצרים ייפסלו ולא ישתתפו
בתחרות.
 .3.5תגובות ו/או המלצות הפוגעות ברגשות הציבור ,בעלי אופי טורדני ,עוין ,גזעני ,בעלי
אופי בלתי חוקי ו/או המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בפרטיותו ייפסלו ולא
ישתתפו בתחרות.
 .3.6ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי תנובה ,בלינק אינטראקטיב בע"מ ובני
משפחותיהם" .בני משפחה" לעניין זה משמעם – בן-זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.
.4

בחירת הזוכה
בכל מקרה בו משתתף ייבחר ויהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על-פי כללי התחרות ו/או עקב
שימוש באמצעים בלתי כשרים ,תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של אחרים,
לרבות פריצה לתוכנת התחרות ו/או לאתר האינטרנט ו/או למערכות המידע או כל דרך
אחרת ,תנובה תהיה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם
בתחרות שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל ,מבלי שתידרש להוכיח את החשד ומבלי
שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד תנובה.

.5

איתור הזוכה
בתום תקופת התחרות ולאחר בחירת הזוכה ,תשלח עורכת התחרות הודעת זכייה לחשבון
הזוכים בכתובת המייל שלהם ,ובה תבקש את כתובת הדואר שלהם .עם שליחת הודעת
הזכייה ,על הזוכה להשיב בהודעה חוזרת תוך שבעה ) (7ימים ולמסור את הפרטים
המבוקשים .אם לא תהיה אפשרות לשלוח הודעת זכייה לחשבון הזוכה תהיה עורכת התחרות
פטורה מחובתה למסור את הפרס לאותו זוכה.

.6

פרסום
 .6.1שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק של תנובה בתאריך 21.10
 .6.2תנובה תהיה רשאית לפרסם את התמונות שהשתתפו בתחרות )לרבות את אלו של
הזוכה( וכן את שם הזוכה בכל מדיום שהוא ובכלל זה בטלוויזיה ,ברדיו ,בעיתונות
הכתובה וברשת האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא ,וכן לעשות
בתגובות כל שימוש אחר שהוא ,וזאת מבלי שהמשתתפים בתחרות )לרבות הזוכה( יהיו
זכאים לכל תמורה שהיא מתנובה .מובהר בזאת ,כי עצם שליחת התגובות במסגרת
התחרות תחשב להסכמתו של שולח התגובה לפרסום ולשימוש בהתאם לאמור לעיל.

.7

תפעול אתר האינטרנט
תפעולו השוטף של האתר ,התפעול הטכני שלו )כולל פרסום התכנים באתר( בהתאם
לדרישות התחרות וסינון התכנים באתר יהיו באחריות בלינק אינטראקטיב בע"מ ,אשר
תהיה רשאית לסנן כל מידע שאינו ברוח התחרות וכן מידע שנוגד את האמור בכללים אלה,
כפי שיקבע על-ידה.

.8

אחריות
 .8.1במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי )להלן ביחד" :התקלה"(,
תהיה תנובה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל את התחרות ,לשנות
את המועדים הקשורים לתחרות ,לשנות כל תנאי מתנאי התחרות ומכללים אלה )על-
ידי הוספה ,גריעה או שינוי( ,לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או מהותם
ו/או שיעורם ,או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב
כתוספת לכללים אלה ותחייב כל משתתף בתחרות.
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 .8.2תנובה לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת )לרבות רשת תקשורת
מחשבים( ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול התחרות ואתר האינטרנט ו/או של כל
מערכת אחרת הנדרשת לתפעול התחרות ואתר האינטרנט )להלן ביחד" :התשתית
והמערכות"( ,והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות
האמורות ,לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית
והמערכות.
 .8.3תנובה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת
התחרות ובקשר עם קביעת הזוכה.
 .8.4המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד תנובה ו/או בלינק
אינטראקטיב בע"מ בכל הקשור לפעולות כאמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו.
כמו-כן ,המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף
)לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות( שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
.9

שונות
 .9.1מובהר כי רישומי תנובה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או
עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת התחרות ,ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או
דיוק הנתונים ו/או הפרטים.
 .9.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלה לבין פרסומים אחרים
בכל מדיום שהוא )לרבות בעיתונים( בקשר עם התחרות ,יגבר האמור בכללים אלה.
 .9.3כל הודעה ביחס לפעילות יכול ותועבר באמצעות אתר האינטרנט ,והכל לפי שיקול
דעתה של תנובה.

.9.4

כללים אלה יימצאו באתר האינטרנט.

