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 .2כללי
 .2.1המבוא לתכנית ההגרלה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .2.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תכנית הגרלה זו לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,לרבות אך מבלי לגרוע ,פרסומים באמצעי התקשורת ,תגברנה הוראות תכנית
הגרלה זו לכל דבר ועניין.
 .2.3בכל מקרה של סתירה בין הוראות תכנית הגרלה זו ,לרבות כל שינוי שיחול בו ,לבין הוראותיו
הקוגנטיות של ההיתר הכללי יגברו הוראות ההיתר הכללי.
 .2.4בתכנית הגרלה זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או
רבים.
 .3תנאי סף להשתתפות במבצע ההגרלות
 .3.1תנאי הסף להשתתפות במבצע ההגרלות הינו כי המשתתף עונה להגדרת משתתף כהגדרתו בסעיף 1
לעיל.
 .3.2ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עורכת הפעילות ,עובדי מפעילת הפעילות ,המפקח על
ההגרלה ,כל אחד מספקי הפרסים ועובדיו ,וכן בני משפחותיהם )היינו בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים
ואחיות(.
 .4תוכנית ההגרלה – תיאור כללי
עורכת הפעילות ,בסיוע מפעילת הפעילות ,עורכת פעילות במהלך תקופת הפעילות ,כדלקמן:
 .4.1משתתף בפעילות ייכנס לאתר הפעילות וירכיב את הקבוצה איתה הוא רוצה להשתתף בהגרלה.
 .4.2על המשתתף להזין את הפרטים הבאים באתר הפעילות:
 .4.2.1שם;
 .4.2.2טלפון;
 .4.2.3תעודת זהות;
 .4.2.4כל פרט נוסף כפי שיופיע באתר הפעילות;
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 .4.3המשתתף אשר יזין את הפרטים ,יוכל להזמין  2חברים שירשמו בלינק ייעודי וירכיבו קבוצה בתוך 5
דקות בלבד .גם על  2המשתתפים הנוספים להזין את הפרטים המופיעים בסעיף .4.2
 .4.4משתתף יהיה זכאי להשתתף בהגרלה אחת או יותר .במידה שמשתתף זכה פעם אחת ,יוכל להעביר
את הזכייה שלו לאחר ,בתנאי שעומד בתנאי הסף להשתתפות בהגרלה.
 .4.5במידה שמשתתף יזכה יותר מפעם אחת ,הוא יהיה רשאי להעביר את הזכות שלו לקבלת הפרס,
למשתתף אחר העומד בתנאי הפעילות ,כל עוד המשתתף האמור מוסכם על יתר חברי הקבוצה
ובכפוף לאישור של עורכת הפעילות.
 .4.6במידה שמשתתף אחד או יותר אשר קבוצתו זכתה בפרס לא יממש את זכותו בפרס מכל סיבה
שהיא ,הוא רשאי ,בכפוף לאישור עורכת הפעילות ,להעביר את זכותו בקבלת הפרס למשתתף אחר
העומד בתנאי הפעילות ובלבד שזהות משתתף כאמור ,מוסכמת על שאר חברי הקבוצה ועל עורכת
הפעילות.
 .4.7עורכת הפעילות תהא רשאית לקבוע ,בנסיבות בהן לא ימומש הפרס על ידי אחד או יותר מבין חברי
הקבוצה ,כי יתר חברי הקבוצה יוכלו לממש את זכותם בפרס.
 .5שלבי הפעילות והליך ביצוע ההגרלות
 .5.1ביום  12/05/2019יעלה לאוויר אתר הפעילות ובו יפורטו פרטי הפעילות )בין היתר  -תקנון זה(.
 .5.2ניתן להשתתף בפעילות ולהזין את הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל ,עד לתום  5דקות מהזנת כל
הפרטים.
 .5.3במהלך תקופת הפעילות ומבצע ההגרלות ,תתקיים הגרלה אחת ,במועד  .17/06/2019עורכת
הפעילות רשאית להודיע על שינוי מועד ההגרלות.
 .5.4עורכת הפעילות רשאית לשנות את שלבי הפעילות המפורטים בתקנון זה ,ו/או את תקופת הפעילות,
להאריכה או לקצרה או לבטלה באופן מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה.
 .5.5מובהר ,כי עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות אינן אחראיות על כל תקלה ו/או מניעה אשר בשלה
לא יעודכן אתר הפעילות כאמור ,או לא יתקיים איזה משלבי הפעילות בהתאם ללוחות הזמנים
לעיל.
 .6קביעת הזוכים
 .6.1עם קביעת המשתתפים הזוכים ,תאתר עורכת הפעילות מבין כל המשתתפים ,את המשתתפים
הזוכים על פי הפרטים שנקלטו באתר הפעילות.
 .6.2נציגי עורכת הפעילות יצרו קשר עם הזוכה על מנת לתאם את העברת הפרס ולא תהא לו כל טענה
בעניין זה .יובהר ,כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן פנייתה אל
המשתתף הזוכה .ככל שלא יהיה מענה מספק לדעת עורכת הפעילות מטעם הקבוצה הזוכה לאחר 2
נסיונות ,תתבצע הגרלה נוספת לקביעת זהות זוכים אחרים.
 .6.3הפרס בו זכה המשתתף ,ישלח ע"י החברה לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתתף ,בתוך  14ימי
עבודה מיום יצירת קשר עם הזוכה.
 .6.4על אף כל האמור בתכנית הגרלה זו ,לא יוכרזו כזוכים ו/או תיפסל זכייתם אף אם הוכרזו כזוכים
)לפי העניין( ,והם לא יהיו זכאים לקבל כל הטבה מהחברה כתוצאה מההגרלה ,מי שאינם עומדים
בתנאי הסף להשתתפות בהגרלה בהתאם לאמור לעיל .אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בכל פסלות
אחרת ,בין עפ"י דין ובין עפ"י תכנית הגרלה זו.
 .6.5קבלת הפרס לא תהא מותנית בתשלום ,בפעולה או בתנאי נוסף כלשהו.
 .6.6בכל מקרה ,אין ולא תהא לעורכת הפעילות ,למפעילת הפעילות או למפקח על ההגרלה ו/או מי
מטעמם כל אחריות באשר לטיב ו/או איכות הפרס.
 .7הפרס
 .7.1בכפוף למילוי הוראות תקנון זה ,עורכת הפעילות תעניק לזוכה במבצע ההגרלות חבילה לשלושה
אנשים )כולל הזוכה( לפסטיבל  TOMORROWLANDבבלגיה.
 .7.2עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ,ו/או להציע פרס חלופי ,על פי שיקול
דעתה המלא והבלעדי.
 .7.3ההשתתפות בהגרלה כמוה כמתן אישור בלתי חוזר ובלתי מותנה לתיעוד מלא של מימוש הפרס
ולעשיית שימוש לצורכי יחסי ציבור ופרסום בעצם הידיעה לגבי הזכייה בפרס ובתמונות.
 .7.4עורכת הפעילות אינה ולא תהיה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס אשר יוענק לזוכה .כל פנייה
בקשר לתקלה ו/או אי שביעות רצון ו/או עיכוב בקשר עם הפרס תבוצע על ידי הזוכה ישירות מול
ספקית הפרס ,ותוגבל לאחריות בהתאם לתנאי האחריות המקובלים אצל ספקית הפרס.
ההשתתפות במבצע כמוה כויתור סופי ובלתי מותנה על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה נגד עורכת
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המבצע ו/או חברת בת שלה ו/או מי מטעמן בקשר לתקלות ו/או לפגמים ו/או לחוסר שביעות רצון
ו/או לחוסר התאמה כלשהו ו/או לעגמת נפש ,אשר עלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס.
 .8פרסום פרטי הזוכים
 .8.1תוצאות מבצע ההגרלות יפורסמו בהתאם להוראות ההיתר.
 .8.2עורכת הפעילות תהא רשאית להנציח ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתעד ,בכל צורה שתמצא לנכון,
את הזכייה ,את פרטיו של הזוכה ,לרבות תמונתו ,קולו וכיו"ב ,את טקס הענקת הזכייה וכיו"ב,
שיערך במקום ובאופן שתקבע .כן תהא רשאית עורכת הפעילות ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,לעשות
בתמונה ו/או בקול ו/או בפרטים ו/או בתיעוד כאמור כל שימוש ע"פ שיקול דעתה ,בין היתר על מנת
לקדם ו/או לפרסם את עסקיה .היא תהא בעלת כל זכויות היוצרים בכל תיעוד כאמור ,ולזוכה לא
יהיו כל זכויות בתיעוד זה.
 .8.3ההשתתפות בפעילות הינה בגדר הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו ,והמשתתף מאשר בהשתתפותו ,כי
הוא מסכים לתקנון ופוטר את עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות מכל טענה ,דרישה או תביעה
הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות .עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את
תנאי התקנון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה אשר תתפרסם באתר הפעילות.
 .8.4עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול משתתף מהשתתפות בפעילות באם לדעתה הוא אינו נוהג
בהתאם לרוח הפעילות ,אינו ראוי להשתתף בפעילות ,אינו נוהג בצורה הוגנת או פועל בדרכים
פסולות .עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס שעל פי פעילות זה
)ההופעה( למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה
בתקנון פעילות זה.
 .8.5עורכת הפעילות תיצור קשר עם כל אחד מהזוכים בפעילות ,באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם
לפרטים שמסר באתר הפעילות .היה ועשתה עורכת הפעילות מאמץ סביר ,ללא הצלחה ,ולא נוצר
קשר עם הזוכה ,מכל סיבה שהיא ,לא תחול על עורכת הפעילות כל חובה להודיע לאותו זוכה והוא
לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,ועורכת הפעילות רשאית להכריז על משתתף אחר כזוכה ,והכל בכפוף
לשיקול דעתה המלא והבלעדי של עורכת הפעילות.
 .8.6עורכת הפעילות תהיה רשאית למסור כל מידע ,לרבות אודות הפרטים האישיים של משתתף ,אשר
יידרש ממנה על -פי חוק ו/או על -פי הוראה של רשות מוסמכת.
 .9ביטול הגרלה מצד החברה
 .9.1עורכת הפעילות תהא רשאית לבטל את ההגרלה ,כולה או חלקה בהתקיים התנאים הבאים:
 .9.1.1במקרה בו ימנע כוח עליון כלשהו את התקיימות ההגרלה )כולה או חלקה( או את אספקת
הפרסים ,לרבות בשל תקלה מהותית במערכת הממוחשבת ,בשל אירוע בטחוני/טרור
כלשהו ,או בכל מקרה אחר בו יעכבו או ימנעו גורמים או אירועים כלשהם ,שאינם
בשליטת החברה את קיום ההגרלה כהלכתה )רובה או חלקה(.
 .9.1.2במקרה של תקלה במערכת המקבלת את הפרטים האישיים.
 .9.2מובהר כי המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב בזאת כי כל ביטול כאמור לא יחשב
כהפרה של תכנית הגרלה זו ,ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .9.3עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכי הגרלה ,תקופת המבצע ,סוגי
וכמויות הפרסים ,צורת חלוקת הפרסים ,גודלם ,על פי שיקול דעתה המוחלט )להלן" :שינוי תנאי
המבצע"(.
 .9.4למען הסר כל ספק ,למשתתף ו/או לרוצה להשתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי
תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או
בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שיגרמו בגינם.
.10שימוש בפרטים
 .10.1עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות יהיו רשאיות לעשות כל שימוש בתמונות המשתתפים ופרטיהם
בכל שלב ,בכל עת ובכל פורמט על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 .10.2עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות תהינה רשאיות ,בין היתר ,להציג את כל תוצרי הפעילות
והתמונות באתרי אינטרנט לצורך פרסום וכן להציגם בערוצי תקשורת וטלוויזיה שונים ,על פי
שיקול דעתן הבלעדי ,כפי שיהיה מעת לעת .בהשתתפותו של כל משתתף בפעילות זה הוא מאשר את
הסכמתו לאמור .עוד מאשר המשתתף ,כי ידוע לו כי התמונות ו/או כל מידע אחר שיוצג בתקשורת
כאמור עשויים להיות חשופים לתגובות הגולשים ) (talk backו/או רוכשי מוצרי עורכת הפעילות
ו/או בכל דרך אחרת עקב פרסום הפעילות ,כי לא תהיה לו טענה כלשהי כנגד עורכת הפעילות
ומפעילת הפעילות ו/או מי מטעמן בקשר לתוכן התגובות כאמור ,וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או
תביעות ו/או דרישות בעניין.
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 .11הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי
עורכת ומפעילת הפעילות ,כי:
 .11.1כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים;
 .11.2הוא מודע לכך שיתכן ויפלו טעויות בניהול הפעילות ,וכי בכל מקרה לא תהווה
השתתפותו או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת
הפעילות ומפעילת הפעילות ו/או מי מטעמן.
 .11.3הוא יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות ,וכן
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 כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת
ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של הוראות
תקנון זה והוראות כל דין.
 .11.4ידוע לו שעורכת הפעילות ומפעילת הפעילות אינן נושאות בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של
משתתף בפעילות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר
במערכת הפעילות בה נקלטו פרטי המשתתף ,ואשר כתוצאה מהם נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטי
המשתתף או חלק מהם ,לרבות עובדת השתתפותו בפעילות ,מועד השתתפותו וכיו״ב.
.12אחריות
 .12.1הפעילות נסמכת על ציוד ,תוכנות מחשב דיוור ורשת אינטרנט אשר עורכת הפעילות ומפעילת
הפעילות אינן אחראיות לרמת ביצועיהם ו/או יכולתם ,ואשר אינם חסינים מכל טעות ו/או תקלה.
עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות אינן מתחייבות ,כי הפעילות תקוים ללא תקלה ,שגיאה ,נפילה
או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך .עורכת הפעילות
ומפעילת הפעילות לא תהינה אחראיות באופן כלשהו ,בין ישיר ובין עקיף ,לכל תקלה ו/או טעות
שבגינה לא נקלטו פרטי משתתף שביקש להשתתף בפעילות ,או בגין תקלה שקרתה בשל הציוד בו
נעשה שימוש או בשל טעות אנוש.
 .12.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יהיו עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות אחראיות בגין כל נזק
ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ,לרבות הפסדים או הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי
מהמשתתפים בפעילות או למי שביקש או היה מעוניין להשתתף בפעילות עקב תקלה ו/או טעות
כאמור.
 .12.3המשתתפים בפעילות לא יהיו זכאים להחזר בגין הוצאותיהם ,ככל שיהיו כאלו בקשר עם הפעילות
ו/או במהלך תקופת הפעילות.
 .12.4המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו ו/או מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות ו/או מנהליהן ,עובדיהן ומי מטעמן ,בכל הקשור
לפעילות .המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או
לשינוי.
 .12.5ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף )או מי שמעוניין להיות
משתתף( ועורכת הפעילות ומפעילת הפעילות ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל נזק )לרבות נזק
גוף( ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים )או מי שהיו מעוניינים
להשתתף( והקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות.
 .12.6מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה
או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס שעל פי פעילות זה
)ההופעה( ו/או לממש את הפרס האמור ,תהינה עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות ו/או מי מטעמן
פטורות מאחריות.
 .12.7עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא
מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי
דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות ,לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה או בקווי התקשורת.

.13שונות
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 .13.1בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון פעילות זה לבין פרסומים אחרים
בדבר הפעילות ,לרבות באינטרנט ו/או בעיתונים ו/או במודעות פרסומת ,תגברנה הוראות תקנון
פעילות זה ,לכל דבר ועניין.
 .13.2לעורכת הפעילות יש את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי המלא לשנות את המועדים הנקובים בתקנון
זה ואת הכללים הקבועים בו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תהיה רשאית עורכת הפעילות לשנות
מועדים בשל כל סיבה המונעת לדעתה את קיום הפעילות כמתוכנן .המשתתף בהגרלה ו/או הרוצה
להשתתף בה ,פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את המפקח מכל חבות בקשר לכל טעות ,למעט
טעות אשר נעשתה בזדון.
 .13.3עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב ,כל אימת
שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה ,וכן מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .13.4רישומי עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור בפעילות זו.
 .13.5הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה
לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
 .13.6המפקח על ההגרלה יהיה עו"ד מיכאל המלסדורף ,יועץ משפטי עורכת הפעילות.
 .13.7חתימת המפקח על פרטי כל הפעילות תהווה הוכחה מכרעת לגבי מהלכה.
 .13.8תקנון הפעילות ימצא לעיון לכל דורש במשרדו של המפקח על ההגרלה ,במחלקה המשפטית ברחוב
גיבורי ישראל 2 ,נתניה ובאתר הפעילות .ההגרלה נערכת בהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי
לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז.1997-
 .13.9בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר ,הכוונה גם לנקבה במשמע .בכל מקום בתקנון זה בו
משתמשים בלשון יחיד ,הכוונה גם לרבים במשמע.
 .13.10ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ומפעילת הפעילות ובני משפחתם .לצרכי
תקנון זה" ,בני משפחה" -בן זוג ,הורה ,צאצא ,אח ואחות ,ובן זוגם של כל אחד מהנ"ל.
בכבוד רב,
טמפו משקאות בע"מ

