תקנון לפעילות "גלידה עולמית "2019
.1

הגדרות
"פעילות"

פעילות נושאת פרס במסגרתה ידרשו המשתתפים ,לספר באיזו מדינה
מתוך שלוש מדינות מוצעות ומדוע ,היו רוצים כי ייפתח סניף מרשת
"אניטה".

"תקופת הפעילות" החל מיום  12.8.19ועד ליום  .19.8.19עורכת הפעילות תהא רשאית
להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות והכל על פי שיקול דעתה וללא
צורך בהודעה מוקדמת .הודעה בדבר שינויים תובא לידיעה באופן בו
פורסמה הפעילות.
"משתתף"

אזרח ו/או תושב מדינת ישראל אשר נכנס לפעילות בעמוד הפעילות
או בחניות המשתתפות ובהתאם להוראות תקנון זה.

"עורכת הפעילות חברת אניטה גלידה בע"מ ח.פ ( 514302504להלן" :עורכת הפעילות")
וספקית הפרס"
של
הפייסבוק
"עמוד הפעילות" עמוד
www.facebook.com/anitagelatotlv/

"אניטה"

בכתובת

"החנויות המשתתפות" חנויות רשת "אניטה" בתל אביב – סניף ברחוב שבזי  ,40סניף
ברחוב פלורנטין  ,3סניף ברחוב דוד אלעזר .16
"הפרס"

.2

פרשנות
.2.1
.2.2

.3

כרטיס טיסה ל  4לילות (כולל לינה בבית מלון) בעיר ניו-יורק ארה"ב.
הפרס ניתן יהיה למימוש במועד שייקבע ע"י עורכת הפעילות ,אשר
צפוי להתקיים במועד משוער שבין החודשים אוקטובר  2019למרץ
 2020ו/או במועד סמוך לכך שייקבע ע"י עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה .עורכת הפעילות תשתדל ,אך אינה יכולה להתחייב לכך ,כי
מועד מימוש הפרס יכלול את מועד פתיחת סניף החברה בניו-יורק ,כך
שהזוכה ישתתף באירוע פתיחת הסניף החדש.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים בנוגע לפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

השתתפות בפעילות
.3.1

.3.2

הפעילות תתקיים בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות וכן בכל אחת מחנויות
רשת אניטה בתל אביב כמפורט בתקנון זה.
בחנויות המשתתפות  -תוצב תיבה ולצידה מעמד ובו שלושה ( )3כרטיסי בחירה דו
צדדיים ,צד אחד עליו מוטבע דגל מדינה וצד שני המהווה את טופס ההשתתפות
בפעילות .כל משתתף יידרש לבחור כרטיס הנושא את אחד הדגלים המסמל את
בחירתו לשאלה" :באיזו מדינה היית רוצה כי ייפתח סניף אניטה הבא ומדוע?".
בפייסבוק  -כל המעוניין להשתתף בפעילות ,יידרש לעשות "לייק" לעמוד
הפייסבוק של "אניטה" ,ולספר באיזו מדינה לדעתו ומדוע ,היה רוצה כי ייפתח
סניף מרשת "אניטה"
פרטי המשתתפים ו/או התכנים שכתבו/העלו ייקראו להלן" :הפרטים".
בעצם מסירת הפרטים לעיל ,מקנה המשתתף לעורכת הפעילות ,בין אם זכה בפרס
ובין אם לאו ואף אם בוטלה השתתפותו בפעילות מכל סיבה ,לעשות כל שימוש
בפרטים ,לרבות פרסומם ברבים ולרבות העתקה ,הפצה ,שיווק ,עיבוד ,עריכה

.3.3

.3.4
.3.5

.4

וכיו"ב ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ,לרבות במסגרת
פעילויות יחסי ציבור /קידום מכירות בכל מדיה ללא יוצא מן הכלל והכל ללא
תמורה וללא הגבלת זמן .התחייבות זו הינה בלתי חוזרת.
בהעלאת ובמסירת הפרטים ,המשתתף מתחייב שלא יהיה בהם משום הפרת כל
דין ,לרבות זכויות יוצרים ,הזכות לפרטיות ,חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.
כמו כן ,חל איסור על הכללת ביטוים שיש בהם כדי להפר סימני מסחר ,זכויות
יוצרים ,ו/ו או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
הפרטים יפורסמו על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות בעמוד הפעילות
ובפרסומים שונים אחרים ואולם מודגש כי עורכת הפעילות אינה מתחייבת
לפרסם את הפרטים ,כולם או חלקם ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
עורכת הפעילות רשאית להסיר כל פרט שנמסר במסגרת הפעילות לרבות במקרה
בו הפרטים אינם הולמים ו/או ראויים ו/או מפרים כל דין ו/או אינם עולים בקנה
אחד עם תנאי תקנון זה .משתתף שפרסם או מסר פרטים כאמור ,לא יהיה רשאי
להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.

זכייה בפרס
בסיום תקופת הפעילות ,ייבחר זוכה  -המשתתף שהנימוק לבחירתו ,היה אהוב
.4.1
במיוחד על נציגי עורכת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לפסול את הענקת הפרס
.4.2
לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או
נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או פעל בניגוד לדין מכל בחינה שהיא ,הכול על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
איתור הזוכה ייעשה על ידי עורכת הפעילות באמצעות הפייסבוק או בהתאם
.4.3
לפרטים שנמסרו בחנויות המשתתפות .לא תהא כל אחריות לעורכת הפעילות אם
פרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מלאים ולא אפשרו
את איתור הזוכה ו /או את מסירת הפרס.
אם מכל סיבה שהיא ,לא אותר הזוכה בתוך  72שעות ממועד הזכייה ,תהיה עורכת
.4.4
הפעילות רשאית לשלול זכאותו לפרס ולהעבירו למשתתף אחר שדורג לאחריו.
הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף הבא ,וכך הלאה עד לקבלת זוכה
בפרס.
לשם מימוש הפרס ,יהא על הזוכה ,בתיאום מראש עם נציג/ת עורכת הפעילות,
.4.5
למסור לעורכת הפעילות צילום תעודת זהות וצילום דרכון תקף לשישה חודשים
לפחות הכולל ויזת כניסה לארה"ב וכן לחתום על טופס אישור קבלת הפרס .זוכה
אשר הינו מתחת לגיל  18לא יהיה רשאי לקבל את הפרס בעצמו אלא רק באמצעות
הורהו או אפוטרופוס החוקי ובהסכמתם המפורשת.
.4.6

.4.7

.4.8

.4.9

מובהר כי הפרס ימומש באמצעות ספקיות הפרס – חברת התעופה ובית המלון
ומימושו עשוי להיות תלוי בקיומם של תנאים מיוחדים .אין לעורכת הפעילות כל
אחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס ו/או תקלות במימוש הפרס
ו/או אספקתו ו/או תקלות אחרות כלל שתהיינה במסגרת פעילות זו ,למועד
אספקתה או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתתף ו/או לזוכה הנבחר.
אחריות כאמור תחול על ספקי הפרס בלבד ולמשתתף ו/או לזוכה ו/או למועמד
לזכייה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה.
הפרס אינו כולל כיסוי ביטוחי כלשהו וכי האחריות לעריכת ביטוחים רלוונטיים
בקשר עם מימוש הפרס חלה על הזוכה באופן בלעדי ובכל מקרה אינה חלה ולא
תחול על עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה .הזוכה מתחייב לרכוש פוליסת ביטוח
למשך כל תקופת הטיסה והשהות בחו"ל אשר תעניק כיסוי לכל נזק גוף ו/או רכוש.
הפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון .הוצאות נוספות לרבות נסיעות ,כלכלה
(לרבות מזון כשר או מזון מותאם אחר) ,ביטוח ,הוצאות מיוחדות וכיו"ב ,יחולו
על הזוכה בלבד.
הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר ,אף אם
המשתתף לא מימש את הפרס.

.4.10
.5

בכפוף להודעה שתימסר למשתתפים ,עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות
לשנות את הפרס מכל סיבה ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים.

כללי
המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון והוא מקבל על עצמו את הוראותיו ואם לא
.5.1
קרא את התקנון ,כי ניתנה לו האפשרות לעשות כן והוא מסכים ומאשר כי תקנון
זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור בפעילות.
השתתפות בתחרות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף .עורכת הפעילות ו/או
.5.2
מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק ,מכל סוג שהוא ,שיגרם למי מהמשתתפים
ו/או לאחרים עקב הפעילות ו/או בשל זכייה בפרס ו/או עקב השתתפות בפעילות
ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו
.5.3
לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט ו/או אתר הפייסבוק ,רשת החשמל ,ו/או
כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות,
הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיוצ"ב ,אשר יגרמו למשתתף
בקשר עם השתתפות בפעילות ,במישרין או בעקיפין.
עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את תנאי הפעילות ,מכל
.5.4
סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
עורכת הפעילות תהא הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין או מחלוקת הנוגע
.5.5
לפעילות ,בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל
טענה ,דרישה או תביעה בשל כך.
מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות לפרטים
.5.6
שיועלו ויפורסמו על ידי משתתפי הפעילות ואין לה כל חובה שלא לפרסם או
לפרסם ,להשתמש או לא להשתמש בפרטים כלשהם ,ולא תהא למשתתפי הפעילות
או לצד שלישי כלשהו טענה כלפיה בעניין זה.
משתתפי הפעילות יישאו באופן בלעדי ומלא באחריות לפרטים אשר יפורסמו על
.5.7
ידם על כל המשתמע מכך ,לרבות בכל מקרה של הפרה של הוראות דין כלשהן,
ולא תהא להם בעניין זה כל טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל מין
וסוג שהוא .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד,
אובדן מכל סוג ,אי נוחות ,תשלום ,הוצאה ,עוגמת נפש וכיוצא באלו לתוצאות
ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתף ולמי מטעמו ולכל צד שלישי.
המשתתף מתחייב בזאת כי יפצה וישפה את עורכת הפעילות ומי מטעמה בגין כל
.5.8
נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא ,שנגרמו או שייגרמו להם
והקשורים במישרין או בעקיפין להפרת תקנון זה ,והוא מוותר באופן סופי ומוחלט
על כל טענה ודרישה כלפיהם.
פרטים שיעלו במהלך התחרות ,הינם בבעלותה הבלעדית של עורכת הפעילות והיא
.5.9
בעלת זכויות היוצרים בהם .למען הסר ספק ,יובהר ,כי המשתתף מוותר ויתור
סופי ומוחלט על כל זכויות לרבות זכויות יוצרים.
ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם.
.5.10
תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות ברחוב המלאכה  18רעננה
.5.11
ובאתר האינטרנט . www.anita-gelato.com
התקנון מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר וחל על שני המינים באופן זהה.
.5.12
על תקנון זה ,יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או מחלוקת משפטית בקשר עם
.5.13
תקנון זה ו/או עם הפעילות תובא להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת
בבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

נספח א' -הצהרת זוכה
 .1אני הח"מ _________ ,ת.ז __________ מאשר כי קראתי את תקנון הפעילות "גלידה עולמית
 "2019אני עומד בתנאיו ומסכים לתוכנו.
 .2הנני מצהיר בזאת כי זכיתי בפרס הבא :טיסה ל  4לילות לניו-יורק ,ארה"ב ,הלוך ושוב במחלקת
תיירים ,וכן לינה בת  4לילות בבית מלון בעיר( .להלן" :הפרס").
 .3ידוע לי כי הפרס הינו אישי ,כי לא ניתן להחליפו ו/או להמירו ו/או להפיק ממנו תמורה כספית או
טובת הנאה מכל סוג.
 .4ידוע לי שבחירת מועד מימוש הפרס ו/או תכנו כפופה לאילוצים שונים ,לרבות לוחות זמנים
המוכתבים על ידי ספקי השירות השונים של הפרס ומפעילי פעילויות נשוא הפרס ,אילוצי מזג אויר,
כח עליון וכיו"ב .כמו כן ,ידוע לי כי האחריות לאיכות הפרס ו/או טיבו הנה של ספקי שירות אלו.
 .5הנני מצהיר כי לצורך מימוש הפרס אני מחזיק בדרכון שתוקפו לפחות שישה חודשים לאחר מועד
הטיסה המשוער ,ויזת כניסה לארה"ב וכי לא קיימת כל מניעה ,מכל מן או סוג ,למימוש הפרס על
ידי וכי האחריות בכל הנוגע לכך חלה עלי באופן אישי.
 .6ידוע לי כי הפרס אינו כולל כיסוי ביטוחי כלשהו וכי האחריות לעריכת ביטוחים רלוונטיים בקשר
עם מימוש הפרס חלה עלי באופן בלעדי ובכל מקרה אינה חלה ולא תחול על עורכת הפעילות ו/או
מי מטעמה .הנני מתחייב לרכוש פוליסת ביטוח למשך כל תקופת הטיסה והשהות בחו"ל אשר
תעניק כיסוי לכל נזק גוף ו/או רכוש.
 .7ידוע לי כי הפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון הפעילות .הוצאות נוספות לרבות נסיעות ,כלכלה
(לרבות מזון כשר או מזון מותאם אחר) ,ביטוח ,הוצאות מיוחדות וכיו"ב ,יחולו עלי בלבד.
 .8הנני מצהיר ומאשר כי אין ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או השגות ו/או תביעות כלשהן
כלפי עורכת הפעילות ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת הפעילות ו/או מימוש הפרס
והנני פוטר את עורכת הפעילות ו/או המפקח ו/או מי מטעמם באופן סופי ,מלא ,בלתי חוזר ומוחלט
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
 .9הנני מצהיר ונותן הסכמתי כי דבר זכייתי עשוי להיות מפורסם ו/או מצולם באמצעי תקשורת
שונים ונותן הסכמתי לפרסום ו/או צילום שמי ותמונתי וזאת ללא תמורה ו/או תמלוגים כלשהם,
ללא הגבלת זמן.
תאריך___________ :
שם מלא __________ :ת.ז ___________
כתובת__________________________ :
טלפון (_____________ :)1
טלפון (_____________ :)2
חתימה______________ :
*השימוש בנספח בלשון זכר הנו לצרכי הנוחיות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.

