פעילות "מדבקות מיניונים"
כללי הפעילות
 .1כללי
בין התאריכים  6.7.17בשעה  13:00ועד ליום  20.7.17בשעה ( 23:59להלן" :תקופת הפעילות" )
תערוך תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן" :תנובה " או "עורכת
הפעילות") ,בעזרת גליקמן נטלר סמסונוב (להלן "GNS" :או "עוזר עורך הפעילות") ,פעילות
בשם "מדבקות מיניונים" (להלן" :הפעילות") .במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים
ל העלות לאתר האינטרנט כהגדרתו בכללים אלו הסבר מקורי מדוע מגיע להם לזכות בפרס
כהגדרתו בכללים אלו .מבין כל ההסברים שיועלו לאתר יבחרו  80ההסברים המקוריים ביותר
בעיני עורכת הפעילות והכל בהתאם למפורט בכללים אלו.
 .2הגדרות
למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצדם להלן :
 " . 2.1הכל לים " – כללי הפעילות המפורטים במסמך זה.
" . 2.2אתר האינטרנט"  -אתר ייעודי לפעילות ברשת האינטרנט שכתובתו
 minion.tnuva.co.ilהמכיל פרטים על הפעילות ואשר בו ניתן להירשם לפעילות.
" . 2.3משתתף ב פעילות "  -אדם הזכאי להשתתף בפעילות בהתאם לאמור בסעיף  3מטה,
אשר נכנס לאתר האינטרנט ,נרשם לפעילות ,הקליד מדוע מגיע לו לזכות בחבילת
מדבקות מיניונים ,מילא את שמו המלא  ,כתובת מייל ומספר הטלפון שלו ומילא אחר
כל תנאי ההשתתפות המפורטים בכללים.
.2.4

"זוכה" – משתתף בפעילות אשר הוכרז על ידי עורך הפעילות ו/או עוזר עורך הפעילות
כזוכה בפעילות ,ואשר עמד בתנאי כללים אלו  ,ובכפוף לדין.
במהלך הפעילות ייבחרו עלי ידי עורך הפעילות עד  80זוכים.
משתתף יכול לזכות בפעילות פעם אחת בלבד ,גם אם השתתף בפעילות מספר פעמים
באמצעות פרטי הרשמה שונים.
" זוכה חליפי " – עשרה משתתפים אשר ייבחרו על ידי עורכת הפעילות לאחר ההכרזה
על הזוכה ,ואשר ישמשו כזוכה חליפי ,למקרה של מניעה להעניק את הפרס לזוכה
(מסיבות של העדר כתובת למשלוח הפרס או פסילה בהתאם לכללים אלה וכדומה).
במקרה של מניעה כאמור ,יבוא במקום הזוכה הזוכה החליפי בהתאם לדירוגו בין
הזוכים החליפים;

.2.5

"הפ רס" – מדבקות מיניונים אשר דוגמא לטובת המחשה מהן מצורפות כנספח א'
לתקנון זה ובהן בלבד.

.2.6

"יום פ עילות" – כל יום חול מ 00:00-עד  ,23:59ימי ששי מ 00:00-עד  14:00וימי
שבת מ 20:00-עד .23:59

 .3זכות השתתפות בפעילות
.3.1

בפעילות רשאי להשתתף בגיר/ה (מעל גיל  )18תושב/ת ישראל.

.3.2

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי תנובה ,GNS ,סושיאל איט טקמרקטינג ובני
משפחותיהם מקרבה ראשונה.

 .4השתתפות בפעילות
.4.1

על מנת להשתתף בפעילות על המבקש לה שתתף לבצע את הפעולות המפורטות להלן:
 .4.1.3כניסה לאתר האינטרנט במהלך תקופת הפעילות ;
 .4.1.4הקלדת סיבה מקורית למה מגיע לו לזכות בפרס;

-2 .4.1.5הקלדת כל הפרטים הנדרשים להרשמה;
 .4.2ההרשמה באתר האינטרנט אפשרית רק במועדים המוגדרים כתקופת הפעילות לעיל.
 .4.3משתתף שנרשם פעם אחת לפעילות ,לא יהא רשאי להירשם שוב.
 .4.4האחריות להעלאת האמור בסעיפים  4.1.4ו  4.1.5 -לעיל חלה אך ורק על המשתתף.
לתנובה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים ו/או
המידע שהוזנו.
 .4.5המשתתפים מתחייבים ,בעצם השתתפותם בפעילות ,כי הסיבות שהעלו לאתר כאמור
בסעיף  4.1.4לעיל הן מקוריות ושאין בהעלאתם לאתר האינטרנט הפרה של זכויות
יוצרים .מודגש כי סיבות אשר בתוכנן ,באופן רישומן או בפרסומן יש פגיעה בזכויות
יוצרים ייפסלו ולא ישתתפו בפעילות.
.4.6

התייחסויות /סיבות 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
בפעילות.

 .5בחירת הזוכים איתורם
 .5.1תוך  30ימים מתום תקופת הפעילות יבחרו על ידי עורכת הפעילות  80ההסברים
המקוריים ביותר בעיני עורכת הפעילות לקבלת מדבקות מיוניונים .עורכת הפעילות
תבחר את הזוכים לפי קריטריונים של מקוריות ,יצירתיות וכל שיקול אחר שיראה לה
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.2אם הסיבה הזוכה שהועלתה לאתר האינטרנט נוצרה על-ידי יותר ממשתתף אחד או
נשלח על ידי מספר משתתפים ,יוענק לכל המשתתפים פרס אחד בלבד.
.5.3

עורכת הפעילות או מי מטעמה ישלחו לזוכה הודעה דוא"ל לתיבה המייל שהזין
בהרשמה בה יתבקש לשלוח בהודעה חוזרת ,תוך  7ימים מיום שליחת ההודעה ,כתובת
דואר לצורך שליחת הפרס.

.5.4

זוכה שלא ישלח כתובת דואר כאמור בסעיף  5.3לעיל ,תישלל זכאותו ובמקומו יוכר
כזוכה זוכה חליפי.

 . 5.5בכל מקרה בו משתתף ייבחר ויהיה מועמד לזכי יה בפרס שלא על-פי כללי הפעילות ו/או
עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ,תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של
אחרים ,לרבות פריצה לאתר האינטרנט ו/או למערכות המידע או כל דרך אחרת ,עורכת
הפעילות תהיה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם
בפעילות שונו בעקבות פעולות כאמור ל עיל ,מבלי שתידרש להוכיח את החשד ומבלי
שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד עורכת התחרות.
 .6אופן מימוש הפרס
.6.1

הפרס יישלח לזוכה בדואר רשום תוך שלושים ( )30יום מחלוף שבעת ( )7הימים למסירת
כתובת הדואר לעורכת התחרות ,כמפורט בסעיף  5לעיל.

.6.2

לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואת אופן מסירתו בכל צורה שהיא.
הפרס הוא אישי ולא ניתן להעברה.

 .6.3עורך הפעילות ו/או עוזר עורך הפעילות אינם ולא יהיו אחראים לטיב/איכות הפרס
שיסופק לזוכה והזוכה מוותר מראש על כל טענה בגין איכות ו/או טיב השירות נשוא
הפרס.
 . 7פרסום

-3 .7.1תנובה תהיה רשאית לפרסם את הסיבות שהשתתפו בתחרות (לרבות את אלו של
הזוכים) וכן את שמות הזוכים 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 הזוכים) יהיו
זכאים לכל תמורה שהיא מתנובה .מובהר בזאת ,כי עצם ההשתתפות במסגרת הפעילות
תחשב להסכמתו של המשתתף לפרסום ולשימוש בהתאם לאמור לעיל.
 .8אחריות
 .8.1הכללים יופיעו באתר האינטרנט וכן ימצאו במשרדי  GNSלעיון בתיאום מראש.
 .8.2תנובה GNS ,וסושיאל איט טקמרקטינג עובדיהם וכל מי מטעמם ,לא יישאו באחריות
כלשהי ,ישירה או שילוחית ,לכל נזק שייגרם לגוף או לרכוש ,בין במישרין ובין בעקיפין,
עקב או כתוצאה מהשתתפות בפעילות או בגין מימוש הפרס.
 .8.3מבלי לגרוע מהאמור בכללים מובהר ,כי תנובה GNS ,עובדיהם וכל מי מטעמם ,לא
יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס
כרוך בהסכמתו או בפעולה שעליו לנקוט ,לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין
תנובה בקשר עם הפעילות ,העלולה להשפיע על חלוקת הפרס או על מימושו.
 .8.4תנובה ו  GNS -לא יהיו אחראיות לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים
במסגרת הפעילות ובקשר עם קביעת הזוכה.
 .8.5תנובה ו  GNS-אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות האינטרנט ,הטלפון
והתקשורת ומערכות ממוחשבות כלשהן ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין אי
קליטה או קליטה משובשת של הודעות או נתונים או שיבוש בקליטת ההודעה או כל
שיבוש אחר או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה ,וכן לכל ציוד אחר אשר
אינו בשליטתם והם לא יי שאו באחריות להפסקות או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו
לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.
.8.6

במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של הפעילות רשאים תנובה
ו GNS-להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר
למבצע.

 .9הוראות כלליות
.9.1

ההרשמה לפעילות תיעשה באמצעות אתר האינטרנט בלבד ובתקופת הפעילות בלבד,
והיא אפשרית רק למשתתף בפעילות כהגדרתו לעיל.

.9.2

מובהר כי רישומי תנובה ו /או  GNSיהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירה ,קליטה או
עיבוד הנתונים או הפרטים במסגרת הפעילות ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות או דיוק
הנתונים או הפרטים.

 .9.3תנובה רשאית להאריך או לשנות או לבטל את תקופת הפעילות ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .9.4תנובה תהיה רשאית להוסיף או להוריד זוכים ,לשנות את הפרס העומד לחלוקה ו/או
את מהותו ו/או את שווי של הפרס ,לשנות את מועד ההודעה לזוכה וכן לבטל את
הפעילות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות לרבות שינוי כללים אלה ,על -
פי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל סיבה שהיא ומבלי שתנובה תחויב לנמק את החלטתה.
.9.5

תוצאות הפעילות הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.

.9.6

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות הכללים לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,לרבות בעיתונים ,תקבענה הוראות הכללים לכל דבר ועניין.

 .9.7תנובה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם פרסים שלא יחולקו לאחר
מועד סיום המבצע.

-4נספח א'
הפרס
מדבקות מינונים

*התמונה להמחשה בלבד

