תקנון למבצע פרסים – טונה סטארקיסט -דייט עם אדוני
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הגדרות:
"המבצע"

"עורכי המבצע"
"משתתף" או
"משתתפים במבצע"

מבצע קידום מכירות במסגרתו יחולקו פרסים ,כהגדרתן להלן,
שעורכת חברת סטארקיסט פודור ,בהתאם ובכפוף לכללים
ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה ובהתאם להוראות ההיתר
הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין,
התשל"ז .1977
סטארקיסט פודור בע"מ (להלן:
"סטארקיסט פודור" או "החברה").

"סטארקיסט"

או

אדם בגיר אשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון ואשר ירכוש
במהלך תקופת המבצע את המוצרים המשתתפים במבצע,
כהגדרתם להלן ,ופעל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון,
לרבות כניסה לאתר המבצע ומילוי טופס ההרשמה במלואו.
למעט עובדי סטארקיסט פודור ,משרד הפרסום דחף פרו  ,עובדי
חברת דיפלומט.
מובהר כי המבצע מיועד ליחידים פרטיים בלבד ,ולא רשאים
להשתתף בו (במישרין או בעקיפין) בתי עסק ו/או תאגידים מכל
סוג שהוא.

"מוצרים משתתפים"

מוצרי טונה ממותג סטארקיסט בלבד ,כאשר מוצר הינו יחידת
מכר נושאת ברקוד .על מנת להשתתף במבצע על משתתף לרכוש
ארבעה ( )4מוצרים בודדים ממותגי סטארקיסט ,לחילופין שני
( )2מארזי סטארקיסט.
* יובהר כי מארז של  2יחידות ומעלה יחשב כ 2-מוצרים
בודדים.

"בני משפחה"

לרבות בני/בנות זוג ,הורים ,אחים ,אחיות ,הורי הורים,
דודים/ות ,בני דודים/ות ,ילדים/ות ,נכדים/ות.

"אתר המבצע"

אתר האינטרנט של סטארקיסט פודור שכתובתו
. www.starkist.co.il

* הגדרות נוספות קיימות בגוף התקנון.
.2

פרשנות:
2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם מוסמך
מטעמה,לרבות בעיתונות ו/או באמצעי שידור אלקטרוניים ובכלל זאת באתר
האינטרנט ועל גבי אריזות המוצרים ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.

2.2

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי
פרשנות.

2.2

בתקנון זה השימוש הנו בלשון זכר ,לצורכי נוחיות בלבד ,וכולל גם פניה בלשון נקבה
ו/או רבים.

.3

תקנון זה נערך למען הסדר הטוב ,ואין בקיומו כדי להצביע על קיומה של חובה כלשהי
2.4
על החברה לערוך תקנון למבצע או על איסור לערוך את המבצע ללא תקנון.
תקופת המבצע:
המבצע יחל ביום ( 24/11/17להלן" :מועד התחילה") ויסתיים ביום ( 26/12/17להלן" :מועד
הסיום") ("תקופת המבצע").

.4

.5

פרסום המבצע:
4.1

החל מיום  24/11/2017ובמהלך תקופת המבצע תפרסם סטארקיסט פודור את
דבר קיום המבצע ,מועד תחילתו וכלליו העקרוניים בעיתונות ,ברדיו ,בעמוד
הפייסבוק של החברה ,ובנקודות מכירה נבחרות.

4.2

בנוסף ,תפרסם סטארקיסט פודור את המבצע באתר המבצע.

המבצע ותנאי ההשתתפות
1.1

המבצע יתנהל באתר המבצע שכתובתו  www.starkist.co.ilבהתאם להוראות
המופיעות באתר המבצע ובכפוף לאמור בתקנון זה.

1.2

המבצע מיועד למשתתפים במבצע ,כהגדרתם בסעיף ההגדרות דלעיל ,העומדים
בתנאים המפורטים בתקנון ואשר ירכשו במהלך תקופת המבצע ארבעה ()4
מוצרים בודדים משתתפים או  2מארזים ,כאמור בהגדרת המוצרים
המשתתפים.

1.2

השתתפות במבצע כרוכה ברישום למבצע באתר המבצע .הרישום כרוך ,בין
היתר ,במילוי טופס הרשמה באתר במבצע .השתתפות במבצע ,מחייבת מסירת
פרטים מדוייקים ,עדכניים ומלאים ,כפי שידרשו לרבות :שם פרטי ,שם משפחה,
מס' תעודת זהות ,תאריך לידה ,כתובת מגורים מלאה ,דואר אלקטרוני ,מספר
טלפון נייד וכן מספר חשבונית הקניה ,תאריך הקניה המופיע על גבי החשבונית,
שם החנות בה התבצעה הקניה ("פרטים אישיים") .יצוין כי סטארקיסט פודור
שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבון המשתתף ו/או טופס
ההרשמה באתר המבצע ולסרב לאפשר לך לקחת חלק במבצע באם השתתפותך
הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתנאים ו/או לתקנונים הכלליים ו/או
לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי סטארקיסט ו/או הוראות כל דין חל
ו/או אם הפרטים האישיים שמסרת הנם חסרים ,בלתי מדויקים ,או בלתי
מעודכנים ולא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך.

1.4

הפרטים האישיים שהמשתתף ימסור בעת ההרשמה למבצע יישמרו במאגר
המידע של סטארקיסט (להלן" :מאגר המידע") .על פי חוק ,אינך מחויב למסור
את המידע ,אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתתף במבצע .המשתתף מצהיר ,כי
ידוע לו כי מאגר המידע משמש למטרות פרסום ושיווק של סטארקיסט ו-
סטארקיסט לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים ,אלא אם תידרש
לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים
משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי אותו משתתף.

1.1

על מנת להשתתף במבצע על כל משתתף במבצע אשר ירכוש במהלך תקופת
המבצע ארבעה ( )4מוצרים בודדים או  2מארזים כאמור לעיל ,למלא באתר
המבצע באופן מדויק את טופס ההרשמה כאמור בסע'  1.2לעיל בגין כל חשבונית
קניה בנפרד (כאשר כל חשבונית קנייה כוללת בתוכה  4מוצרים בודדים או 2
מארזים.
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.6

1.6

כל חשבונית קניה שמולא בגינה טופס הרשמה חדש  -מאפשרת השתתפות
בהגרלה אחת בלבד.

1.7

במידה ומשתתף מעוניין להגדיל את סיכויי זכייתו ,הוא רשאי לפצל את קניית
המוצרים המשתתפים למספר חשבוניות ובלבד שבכל חשבונית יופיעו  4מוצרים
בודדים המשתתפים או  2מארזים ,כאמור לעיל.

1.5

ניתן להשתתף מספר בלתי מוגבל של פעמים ,אך כל חשבונית מזכה בהשתתפות
פעם אחת בלבד בכפוף למילוי טופס הרשמה באתר המבצע (גם אם נרכשו בה
יותר מאשר  4מוצרים משתתפים).

1.9

תשתתפנה במבצע רק חשבוניות בגין קניות שנערכו בתקופת המבצע (כלומר על
גבי החשבונית מופיע תאריך קניה בטווח של  .24/11/17-26/12/17לאחר ה-
 26/12/17המבצע יסתיים ולא יהיה ניתן לשלוח טפסי הרשמה .טופס הרשמה
שישלח לאחר מועד זה יפסל.

1.10

בכל מקרה ,במהלך תקופת המבצע ,לא יוכל משתתף אחד לזכות ביותר מפרס
אחד.

1.11

ניתן למלא טופס הרשמה אחד בלבד בעבור כל חשבונית קניה .חשבונית שמולאו
בעבורה מספר טפסי הרשמה – תיפסל מהשתתפות ומזכיה.

1.12

לצורך הוכחת הזכייה ,חובה על המשתתף לשמור את חשבונית הקניה המקורית.
אישור הזכייה יבוצע רק לאחר שהמשתתף שלח קודם לכן צילום חשבונית
הקניה עם המספר הזוכה במכונת צילום או בפקס למשרדי החברה ומסירת
הפרס תיעשה כאמור בכפוף להמצאת חשבונית הקנייה המקורית לידי החברה.

1.12

כל משתתף אשר נרשם באתר המבצע ומילא טופס הרשמה מתחייב בזאת שלא
להכיל בכתוב תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי ,עולים כדי הסתה,
מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות ,פוגעים בצנעת הפרט ,מזיקים,
פוגעים ברגשות הציבור ,תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת
ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים ו/או משתתפים
אחרים .משתתף אשר ישלח תוכן המכיל תכנים כמפורט בסעיף  1.14זה ייחשב
כמפר תקנון זה ולא יהא רשאי להשתתף במבצע.

1.14

ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו
כדי ליצור חבות כלשהי של סטארקיסט ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי
המשתתף ,וסטארקיסט לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה,
שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין למבצע ,ניהולו,
תוצאותיו על כל הכרוך והנובע מכך.

1.11

המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה ו/או הצוות המקצועי ו/או מי מטעמם
כל טענה ו/או ודרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות ,תקלה ,איחור
או כשל בהשתתפות במבצע.

1.16

רשימת הזוכים תתפרסם בסיומו של המבצע בהתאם להוראות התקנון ובאתר
האינטרנט של סטארקיסט פודור החל ממועד הסיום ועד למועד המימוש,
כהגדרתו להלן .בפרסום יפורטו שמות הזוכים והפרס בו זכו.

1.17

סטארקיסט פודור רשאית לפסול משתתף אם אינו עומד בקריטריונים או
בכללים המפורטים בתקנון זה,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההגרלות ,פרסים וכללי הזכייה בהם
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6.1

עם סיום תקופת המבצע ,ביום  ,26/12/17תערך הגרלה בה יוגרלו חמישה ()1
זוכים.

6.2

בהגרלה יחולקו הפרסים הבאים:
ארוחה מלאה בביתו של הזוכה (באזור גוש דן בלבד) אותה יכין השף מאיר
אדוני .הארוחה תהייה לזוכה אשר יהיה רשאי לצרף עד עוד  9סועדים  .הארוחה
תכלול את כל עלויות ההכנה וההגשה .לחילופין יוכל הזוכה לבחור באפשרות
שהארוחה תערך בחדר אירוח פרטי במסעדתו של מאיר אדוני בתל-אביב
(לומינה) ובנוכחותו אליה יוכל הזוכה לצרף עד עוד  14סועדים .מועדי הארוחה
יהיו ימי א-ה ,בהתאם ובכפוף לזמינות המסעדה.
סה"כ ,בגין ההגרלה יחולקו חמישה ( )1פרסים .לא ניתן להחליף ו/או להמיר את
הפרס בכסף או שווה כסף.

6.4

ההגרלה תתבצע באופן הבא:

6.2

6.4.1

במועד ההגרלה כאמור בסע'  6.1לעיל יערכו עורכי המבצע רשימה של
כל המשתתפים הזכאים להשתתף בהגרלה בהתאם לאמור בתקנון זה.

6.4.2

עורכי המבצע בפיקוח המפקח יעלו בגורל  1משתתפים /טפסי הרשמה.

6.1

עורכת המבצע תיצור קשר עם כל משתתף אשר עלה בגורל על פי פרטי
ההתקשרות שהשאיר בעת ההרשמה .במידה ולא ניתן היה ליצור קשר עם הזוכה
ו/או במידה והזוכה לא ייצור קשר עם עורכת המבצע תוך  7ימים מיום משלוח
ההודעה לזוכה בדואר רשום ,בדבר זכייתו ,יראוהו כמי שוויתר על זכייתו והוא
ייפסל ויאבד את זכותו – במקרה זה יועבר הפרס בו זכה הזוכה המקורי ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של סטארקיסט ,לאחד מזוכי המילואים שעלו בגורל ביום
ההגרלה .במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה.

6.6

הענקת  1הפרסים לזוכים ,תתבצע במשרדי סטארקיסט בכתובת :זבוטינסקי ,21
ר"ג (להלן" :משרדי סטארקיסט") ו/או בכל מקום אחר אותו תהיה רשאית
סטארקיסט לקבוע ובמועד שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של סטארקיסט.
בכפוף לאמור בתקנון זה ,הפרס יימסר לזוכה עם הצגת תעודת זהות תקפה בפני
סטארקיסט ,חשבונית הקניה הזוכה והמקורית ובכפוף לחתימתו של הזוכה על
אישור קבלת הפרס בנוסח ובתנאים שייקבעו על ידי סטארקיסט באופן בלעדי,
ובלבד שהזוכה עמד בכל תנאי התקנון.

6.7

זוכה אשר לא נכח במקום ובשעת המפגש אשר תואמו עמו מראש לצורך מסירת
הפרס ואף לא נכח במשרדי סטארקיסט ובשעות פעילות החברה ,תוך  7ימים
מאותו מועד  ,יראוהו כמי שוויתר על זכייתו והוא ייפסל ויאבד את זכותו לקבלת
הפרס .לאחר מועדי המימוש הנ"ל ו/או במידה וזוכה לא יגיע במועד למשרדי
החברה ,תפוג הזכאות לקבלת הפרס וכל דרישה לאחר חלוף המועד לא תיענה,
תהא הסיבה לעיכוב בדרישה אשר תהא ,ולא יהא לגורם כלשהו ערעור או השגה
על כך .למען הסר ספק ,זוכה אשר יחזיק בחשבונית קנייה זוכה שלא נוצלה ,
כנקוב לעיל ,יפוג תוקפה מאליו מיד כאמור לעיל.

6.5

הפרס יימסר לידי המועמד לזכייה באופן אישי בלבד ,בכפוף להצגת תעודה מזהה
וחשבונית קניה מקורית.

6.9

חשבונית קניה עליה מודפס המספר הזוכה תזכה בפרס אחד בלבד ,גם אם
מחזיקים בה מספר שותפים.

6.10

הפרסים הינם אישיים לזוכים בהם בלבד ,ואינם ניתנים להסבה ,לשעבוד,
למכירה ,לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או
מוצר אחר .על אף האמור ,סטארקיסט תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול
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דעתה הבלעדי ,להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס ,לפי בקשתו/ם של
הזוכה/ים.
6.11

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע
בתקנון זה .כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותם של הזוכים או בקשר
למימוש הפרסים ,לרבות מיסוי ,הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה
וכיו"ב ,יחולו על הזוכה עצמו בלבד .סטארקיסט תהיה רשאית לקזז מס במקור.

6.12

סטארקיסט שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות מי מהפרסים ו/או
להציע פרסים חלופיים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.12

קבלת הפרס מותנית באישור הזוכה והזוכה מאשר בזאת לסטארקיסט:
6.12.1
6.12.2
6.12.2

6.14

סטארקיסט רשאית כאמור לעשות פעולות כאמור בסע'  6.12לעיל ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,כפי שתמצא לנכון ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של
המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור .סטארקיסט שומרת לעצמה את
הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה
כאמור.

6.11

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,סטארקיסט שומרת לעצמה את הזכות לעכב
ו/או לבטל את הזכייה של מי מהזוכים בפרס אם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,יש
בהתנהלות אותו זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

6.16

סטארקיסט שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והחלטתה
הבלעדית ,לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס בקרות ,בין היתר ,אחד מהמקרים
הבאים:
6.16.1
6.16.2
6.16.2
6.16.4
6.16.1

6.17
.7

לפרסם את שמו ומקום מגוריו לצרכי פיקוח על ההגרלה ,וכן לצרכי
יח"צ ו/או פרסום בכל מדיה.
להשתמש בהקלטת שיחת הטלפון בה קיבל הזוכה את ההודעה על
זכייתו לצרכי יח"צ ו/פרסום בכל מדיה.
להצטלם בעת קבלת הפרס מידי נציג חברת סטארקיסט ולעשות
שימוש בתמונה לצרכי יח"צ ו/או פרסום בכל מדיה.

המבצע ,לא יצא אל הפועל ,מכל סיבה שהיא.
סירוב הזוכה למסירת פרטים אישיים.
סירוב הזוכה לחתום על 'כתב קבלה ואישור'.
לא הציג הזוכה חשבונית הקניה הזוכה מקורית בגין רכישת המוצר
המשתתף במבצע.
אי עמידת הזוכה באחד מתנאי תקנון זה.התעורר חשד לזיוף ו/או
הונאה ו/או השתתפות הזוכה בתחרות נעשה שלא כדין ו/או תוך הפרת
הוראות התקנון.

סטארקיסט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ,קודם הכרזת הזוכה,
מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ,ובלבד שהשינוי אושר על ידי
המפקח.

אחריות
7.1

מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה ,עורכי המבצע ,המפקח וכל מי מטעמם,
לא יישאו באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה או מחדל של משתתף ו/או של
צד שלישי כלשהו ,אשר לא יאפשרו את קבלתם ו/או מימושם של הפרסים .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המימוש ו/או השימוש בפרסים יהיה עפ"י הנהלים
והכללים הקבועים ו/או שייקבעו ע"י החברה.

5

7.2

.8

מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה ,עורכי המבצע ,המפקח וכל מי מטעמם,
לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו
לפרסים ו/או למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המבצע.

המפקח
5.1

המפקח על המבצע הינו ע"ד גד מיטלמן מרח' ויצמן ( 4בית אסיה) ,ת"א.

5.2

המפקח ידאג לקיום כללי המבצע בהתאם לתקנון.

5.2

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר
במהלכו ו/או בקשר אליו ,בכל מחלוקת בין המשתתפים במבצע ו/או כל תקלה
ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי אם ייווצר במהלך המבצע בין אם צוינו
במפורש בתקנון זה ובין אם לאו .פסיקתו של המפקח תהא סופית ובלתי ניתנת
לערעור .והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת
המפקח.
המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות משתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבנה,
ספק או קושי ,לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין משתתף
ו/או מועמד לזכייה ו/או טוען לזכייה לבין החברה.
החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין
והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

.9

כללי
9.1

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון.

9.2

הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף.

9.2

בעצם השתתפותו במבצע ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ,ו/או הרוצה
להשתתף במבצע ,כי קרא תקנון זה ,כי הוא מחויב בתנאיו ומקבל עליו את כל
הוראותיו וכי הוא פוטר את עורכי המבצע ,המפקח וכל מי מטעמם ,מכל טענה
ו /או דרישה ו/או תביעה בקשר למבצע ,במישרין או בעקיפין ,למעט טענה מכוח
תקנון זה .גם אם לא קרא תקנון זה ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף,
במבצע ,כי יחולו עליו ,בין היתר ,כל הוראות התקנון ,לרבות סעיף זה לעיל.

9.4

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכי המבצע יהיו רשאים
שלא למסור ו/או יהיו רשאים לדרוש בחזרה (לפי העניין) ,את הפרסים מכל
משתתף שזכה במבצע ,במידה וזכה ו/או השתתף במבצע בדרכים בלתי כשרות,
לרבות (אך לא רק) תוך ביצוע עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות
תקנון זה .בנוסף ,עורכי המבצע שומרים על זכותם לנקוט באמצעים משפטיים
נגד כל גורם אשר יקבל ו/או שינסה לקבל את הפרסים ו/או להשתתף במבצע
שלא כדין ו/או תוך הפרה של תנאי מתנאי המבצע ותקנון זה ,לשלול ממנו את
ההשתתפות ו/או את הפרסים (במידה ולכאורה זכה בהם) ,וכן לפסול אותו
מהשתתפות במבצעים עתידיים של עורכי המבצע (ביחד או לחוד).

9.1

עורכי המבצע שומרים לעצמם את הזכות לבטל בכל עת חלקים מהמבצע או את
המבצע כולו ,עפ"י שיקול דעתם הבלעדי .מבלי לגרוע מהאמור ,עורכי המבצע
יהיו רשאים ,עפ"י שיקול דעתם הבלעדי ,לשנות את מבנה המבצע ,תוכנו ,נהליו,
תקופתו ,תנאיו ,מועדים לפיו ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם .כל פעולה כאמור
תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף במבצע ,ועורכי המבצע ו/או
המפקח וכל מי מטעמם ,לא יחויבו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות
ישירות או עקיפות ,שיגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.
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9.6

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה ,כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכד' ,אשר
מקורם ,בין היתר ,בכוח עליון ,מלחמה ,פיגועים ,שביתה ,השבתה וכיו"ב
אירועים שאינם תלויים בעורכי המבצע  ,לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא
יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה .בנוסף ,בכל מקרה
ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים
ו/או תקשורת ,ימנעו ו/או לא יאפשרו את השתתפותו של משתתף במבצע ו/או
את קבלת הפרסים ו/או את מימושם ,מסכים המשתתף לפטור את עורכי
המבצע ,המפקח וכל מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך ,ולא
יהיה זכאי לכל פיצוי  ,שיפוי או סעד בגינם.

9.7

המשתתף במבצע מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות
השונות ,מערכות התקשורת ,המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן
חסינות מטעות או תקלה ,לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,תתכנה תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר קליטת
הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בהזנה ו/או קליטה של טפסי
ההרשמה ו/או שיבוש באופן פרסומם באתר המבצע.

9.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה
לצורכי שעשוע ,כי עלולות ליפול טעויות במבצע ,וכי בכל מקרה ההשתתפות
במבצע לא תקים למשתתף כל עילה ,טענה או תביעה הקשורה במישרין או
בעקיפין עם המבצע ,ניהולו ,תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.

9.9

למען הסר ספק ,רישומי עורכי המבצע יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת
ו/או לקליטת ו/או לעיבוד נתונים ו/או פרטים במסגרת מבצע זה ולא תישמע כל
טענה ממשתתף בדבר נכונות ו/או דיוק הפרטים ו/או הנתונים.

9.10

אי עמידת משתתף באחד או יותר מתנאי המבצע ותקנון זה עלולים למנוע את
השתתפותו במבצע.

9.11

ההשתתפות במבצע אסורה על עורכי המבצע  -לרבות בני משפחותיהם ו/או
עובדיהם ו/או שותפיהם של כל אלה.

9.12

כל משתתף מצהיר ,מסכים ומאשר כי ידוע לו שהמבצע (לרבות אירועים
הקשורים בו) עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת
השונים ,לרבות בעיתונות ,ברדיו ,באתרי אינטרנט ,וכי בהשתתפותו במבצע הוא
מביע את הסכמתו לפרסום שמו ו/או לצילום תמונתו ,במסגרת הסיקורים
והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכי
המבצע.

9.12

סטארקיסט תהייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לפרסם פרטים מזהים
ו/או תצלום של מי מהמשתתפים הזוכים במבצע באתר האינטרנט של החברה
ו/או באתר המבצע .כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר כי
דבר השתתפותו ,וכן דבר זכייתו בפרס ,ככל שזכה ,עשוי להיות מסוקר ו/או
מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות,
באתר האינטרנט על פי כל דין וכי בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו במסגרת
הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של
סטארקיסט וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או
ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור לרבות הסכמות אפוטורופסיו
החוקיים ככל ונדרשת הסכמתם .סטארקיסט תהא בעלת כל זכויות היוצרים
וזכויות הקניין הרוחני בכל פירסום כאמור ולמשתתף לא יהיו כל זכויות בפרסום
הנ"ל.
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9.14

כל הזכויות ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או
בתכנים הכלולים בו ,אשר היו שייכים עובר למבצע לסטארקיסט יישארו
בבעלותה המלאה של סטארקיסט ,וכי אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להפיץ,
לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל .מובהר בזאת ,כי למעט
הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל ,אין לעשות כל שימוש בכל תמונה,
סרטון ,עיצוב ,טקסט ,מידע ,קובץ ,תוכן ,שם מסחרי ,סימן מסחר ,לוגו ,צליל,
קוד מקור ,קוד יעד ,תוכנה ,תוכן או בכל זכות אחרת של סטארקיסט מבלי לקבל
הסכמתה מראש ובכתב.

9.11

כל מס ,היטל ,ניכוי או דרישה לתשלום חובה מכל סוג שהוא ,בקשר עם
השתתפות משתתף במבצע ו/או עם קבלת הפרסים ,יהיו על חשבון המשתתף
בלבד .בכל מקרה בו תידרש החברה לתשלום מס על פי דין בקשר עם מתן הפרס
תהיה רשאית החברה לנכות את המס מסכום הפרס לו זכאי המשתתף או לדרוש
מהמשתתף את תשלומו כתנאי לקבלת הפרס .עורכי המבצע יהיו רשאים
להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר ,אם יידרשו לכך ,את פרטיהם
הרלוונטיים של המשתתפים.

9.16

מבלי לגרוע מסמכויות המפקח המפורטות לעיל ולהלן ,לבתי המשפט
המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד ,תהיה סמכות השיפוט המקומית והדיון
הבלעדית בכל עניין הנובע מתקנון זה ובכל הקשור למבצע (שאינם בגדר סמכותו
של המפקח) ,ולא תהיה סמכות כאמור לכל בית משפט ו/או ערכאה אחרת .ניתן
לעיין בתקנון זה במשרדי הנהלת החברה ברחוב זבוטינסקי  21ר"ג מגדל
התאומים  2קומה  ,1במהלך שעות הפעילות הרגילות ,ובתיאום מראש או באתר
האינטרנט של סטארקיסט פודור . www.starkist.co.il

בכבוד רב,
סטארקיסט פודור בע"מ

נספח א'
כתב קבלה ,אישור והודעת סילוק
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת מבצע" טונה סטארקיסט" זכיתי בפרס של
_________________.
הנני מצהיר/ה כי בידי חשבונית הקנייה המקורית בגין רכישת המוצרים המשתתפים במבצע.
אני מצהיר/ה בזאת כי הנני משתתף/ת זוכה כאמור בתקנון המבצע וביצעתי את כל האמור
בתקנון לשם זכייה בפרס .במידה ויתברר כי לא הייתי זכאי/ת לקבל את הפרס בהתאם
להוראות שבתקנון הנני מתחייב/ת להחזיר סכום הזכייה לחברת סטארקיסט פודור.

כמו כן ,אני מצהיר/ה ומאשר/ת את הסכמתי לפרסם את שמי ומקום מגורי וכן לצרכי יח"צ ו/או
פרסום בכל מדיה ו/או להשתמש בהקלטת שיחת הטלפון בה קיבלתי את ההודעה על זכייתי לצרכי יח"צ
ו/פרסום בכל מדיה ו/או להצטלם בעת קבלת הפרס מידי נציג חברת סטארקיסט אשר תהיה רשאית
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לעשות שימוש בתמונה לצרכי יח"צ ו/או פרסום בכל מדיה .ידוע לי כי פרסום תצלומי ופרטי האישיים
הנו תנאי מוקדם להשתתפותי במבצע ולזכייתי והנני מסכים/ה כי החברה רשאית ,אך אינה
מחויבת ,לבצע פרסום כאמור לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .
ידוע לי כי תאריך מימוש הפרס הינו בכפוף לזמינותו של מר מאיר אדוני.
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות כלפי חברת סטארקיסט פודור ו/או מנהליה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם
אחר הקשור במבצע באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם
זכייתי או כל נובע ממנה.

__________________________
תאריך:
__________________________
שם הזוכה:
__________________________
מספר תעודת זהות של
__________________________
הזוכה:
__________________________
חתימת מקבל הפרס:
__________________________
שם נציג מוסר הפרס:
__________________________
חותמת החברה:
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