מבצע "מכבי הום טור– הופעה פרטית חן מזרחי"
תקנון המבצע
.1

הגדרות
למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצדם:
אתר המבצע

אתר אינטרנט שכתובתו – hometour.co.il

הוראות המבצע

ההוראות הטכניות וכללי המשחק להשתתפות במבצע זה,
שייקבעו ע״י עורכת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אשר
תפורסמנה באתר המבצע.

המבצע

 -המבצע שעל פי תקנון זה.

מפעילת המבצע

 -אלנבי ניר & ניר בע"מ.

משתתף/משתתפים

.2

בגיר ,מעל גיל  ,11אשר עומד בכל התנאים שלהלן ,במצטבר:
הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה
()1
בישראל התקף עפ״י כל דין;
נטל חלק במבצע בהתאם להוראות המבצע ותקנון זה;
()2
עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה ועפ״י כל
()3
דין.

עורכת המבצע

 -טמפו משקאות בע"מ

תקופת המבצע

11.3.11 - 11.2.11

כללי
 .2.1עורכת המבצע ,בסיוע מפעילת המבצע ,עורכת מבצע במסגרתו יוכלו משתתפי המבצע
להעלות לאתר המבצע ,במהלך תקופת המבצע ,תמונות אשר בוימו על ידיהם לבד ,או
עם חבריהם ,מפרי רעיונותיהם המקורים ,בהשתתפות סבתא שלהם ,או אישה
מבוגרת אחרת ,לפרסומת של בירה מכבי (להלן" :התמונות").
 .2.2על המשתתפים יהיה לקבל את אישורן המפורש של המצולמות לפני העלאת התמונה
לאתר התחרות.
 .2.3בנוסף ,יעלו המשתתפים לאתר המבצע ,פרטים אודות סלון ביתם ,לרבות ,קומה,
גודל ,חלון וכל פרט אחר אשר עשוי להיות רלבנטי לעורכת המבצע ,על מנת לדעת
האם ניתן לקיים בסלון הופעות רוק של להקה (הנדרש לצורך ההופעה) (להלן" :נתוני
הסלון").
 .2.1בתום תקופת המבצע ,יבחר האמן חן מזרחי בשיתוף עם עורכת המבצע ,שישה זוכים
מבין המשתתפים במבצע (להלן" :הזוכים") .בחירת הזוכים תעשה ,על בסיס
היצירתיות אותה הפגינו בתמונות שהועלו על ידם לאתר כאמור ,ובלבד ,שמנתוני
הסלון שהציגו עולה כי ניתן לקיים בסלון ביתם הופעה עם להקה בצורה נוחה לאמן,
וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האמן ו/או עורכת המבצע.
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 .2.2עורכת המבצע תתאם עם כל אחד מששת הזוכים האמורים (ובלבד שהדבר ניתן
מבחינה טכנית לאור נתוני הסלון של הזוכים האמורים) הופעה פרטית של האמן חן
מזרחי בביתם (להלן":ההופעה" או "ההופעות") .ההופעות תתקיימנה במועדים
שיקבעו על ידי עורכת המבצע ,בסלון ביתם של הזוכים ,בהשתתפות עד ( 33שלושים)
מוזמנים ,על פי בחירת הזוכה .הכניסה להופעות תהא מוגבלת לגילאי  11ומעלה.
.3

שלבי המבצע
 .3.1ביום  11.2.2311יעלה לאוויר אתר המבצע ובו יפורטו פרטי המבצע (תקנון זה).
 .3.2ניתן להעלות תמונות (כהגדרתו של מונח זה לעיל) עד ליום .11.3.11
 .3.3בין הימים  11.3.11 – 22.3.11יבחרו ששת הזוכים על ידי האמן חן מזרחי כאמור
לעיל.
.3.1

ההופעות יתקיימו על פי החלטת עורכת המבצע ,בכפוף לאילוצים טכניים וזמינותו
של האמן.

 .3.2עורכת המבצע רשאית לשנות את שלבי המבצע המפורטים בתקנון זה ,ו/או את
תקופת המבצע ,להאריכה או לקצרה או לבטלה באופן מוחלט ,בהתאם לעדכונים
אשר יפורסמו על ידי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
 .3.1מובהר ,כי עורכת המבצע ומפעילת המבצע אינן אחראיות על כל תקלה ו/או מניעה
אשר בשלה לא יפורסמו התמונות כאמור ,או לא יתקיימו איזה משלבי המבצע
בהתאם ללוחות הזמנים לעיל.
.1

הפרס – הפקת הופעות פרטיות של האמן חן מזרחי בסלון ביתם של הזוכים
 .1.1בכפוף למילוי הוראות תקנון זה ,עורכת המבצע על חשבונה ,תדאג להפקת שש
הופעות פרטיות (אחת לכל זוכה) ,בביתם של ששת הזוכים כאמור לעיל .ההופעות
תתקיימנה במוע דים שיקבעו על ידי עורכת המבצע ,בסלון ביתם של הזוכים,
בהשתתפות עד ( 33עשרים) מוזמנים ,על פי בחירת הזוכה .הכניסה להופעות תהא
מוגבלת לגילאי  11ומעלה.
 .1.2עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ,לשנות את ההופעות ו/או
להציע פרס חלופי ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

.2

שימוש בפרטים
 .2.1עורכת המבצע ומפעילת המבצע יהיו רשאיות לעשות כל שימוש בתמונות
המשתתפים ופרטיהם בכל שלב ,בכל עת ובכל פורמט על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 .2.2עורכת המבצע ומפעילת המבצע יהיו רשאיות לפרסם את התמונות ,ההופעות ו/או כל
חלק מהם וכן את פרטי המשתתפים ,בכל מסגרת ,לרבות לצורכי פרסום ושיווק
מטעמן ,ובכלל זה :לערוך ,להעתיק ,לשנות ,להוסיף/לגרוע ,להעמיד לרשות הציבור,
ולעשות כל פעולה ו/או יצירה נגזרת מהפרטים דלעיל ,ומבלי שהמשתתפים יהיו
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זכאים לכל תמורה ,תמלוגים או זכות אחרת כלשהי ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 .2.3עורכת המבצע ומפעילת המבצע תהינה רשאיות ,בין היתר ,להציג את התמונות ו/או
ההופעות באתרי אינטרנט לצורך פרסום וכן להציגם בערוצי תקשורת וטלוויזיה
שונים ,על פי שיקול דעתן הבלעדי ,כפי שיהיה מעת לעת .בהשתתפותו של כל משתתף
במבצע זה הוא מאשר את הסכמתו לאמור .עוד מאשר המשתתף ,כי ידוע לו כי
התמונות ו/או ההופעות ו/או כל מידע אחר שיוצג בתקשורת כאמור עשויים להיות
חשופים לתגובות הגולשים ) (talk backו/או רוכשי מוצרי עורכת המבצע ו/או בכל
דרך אחרת עקב פרסום המבצע ,כי לא תהיה לו טענה כלשהי כנגד עורכת המבצע
ומפעילת המבצע ו/או מי מטעמן בקשר לתוכן התגובות כאמור ,וכי לא יהיו לו כל
טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.
.1

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר
ומתחייב כלפי עורכת ומפעילת המבצע ,כי:
 .1.1כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים;
 .1.2הוא מודע לכך שיתכן ויפלו טעויות בניהול המבצע ,וכי בכל מקרה לא תהווה
השתתפותו או אי השתתפותו במבצע עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי
עורכת המבצע ומפעילת המבצע ו/או מי מטעמן.
 .1.3הוא יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את עורכת המבצע ומפעילת
המבצע ,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.
 .1.1ידוע לו שעורכת המבצע ומפעילת המבצע אינן נושאות בכל אחריות באשר לאובדן
פרטים של משתתף במבצע כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או
מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המבצע בה נקלטו פרטי המשתתף ,ואשר כתוצאה
מהם נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם ,לרבות עובדת
השתתפותו במבצע ,מועד השתתפותו וכיו״ב.

.1

אחריות
 .1.1המבצע נסמך על ציוד ,תוכנות מחשב דיוור ורשת אינטרנט אשר עורכת המבצע
ומפעילת המבצע אינן אחראיות לרמת ביצועיהם ו/או יכולתם ,ואשר אינם חסינים
מכל טעות ו/או תקלה .עורכת המבצע ומפעילת המבצע אינן מתחייבות ,כי המבצע
יקוים ללא תקלה ,שגיאה ,נפילה או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה ,דרישה או
תביעה כתוצאה או בקשר לכך .עורכת המבצע ומפעילת המבצע לא תהינה אחראיות
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באופן כלשהו ,בין ישיר ובין עקיף ,לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי
משתתף שביקש להשתתף במבצע ,או בגין תקלה שקרתה בשל הציוד בו נעשה שימוש
או בשל טעות אנוש.
 .1.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יהיו עורכת המבצע ומפעילת המבצע אחראיות
בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ,לרבות הפסדים או הוצאות ישירות ו/או
עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע או למי שביקש או היה מעוניין להשתתף
במבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
 .1.3המשתתפים במבצע לא יהיו זכאים להחזר בגין הוצאותיהם ,ככל שיהיו כאלו בקשר
עם המבצע ו/או במהלך תקופת המבצע.
 .1.1המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו ו/או מטעמו ,כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ומפעילת המבצע ו/או מנהליהן,
עובדיהן ומי מטעמן ,בכל הקשור למבצע .המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו
הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 .1.2ההשתתפות במבצע הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף (או מי שמעוניין
להיות משתתף) ועורכת המבצע ומפעילת המבצע 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
המבצע.
 .1.1מובהר ,כי עורכת המבצע ומפעילת המבצע אינן עורכות ו/או מפקחות על כל
התמונות המועלות לאתר המבצע ,על ידי המשתתפים ו/או כל צד ג' .עורכת המבצע
ומפעילת המבצע לא ישאו באחריות לפרסומים שיתפרסמו על-ידי משתתפי המבצע
ו/או כל צד ג' ,או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על החומרים המצויים באתר
המבצע ו/או מן השימוש בהם .על אף האמור ,עורכת המבצע ,ומפעילת המבצע
שומרות לעצמן את הזכות להסיר ו/או לסרב להעלות לאתר המבצע כל תמונה ו/או
חומר כלשהו אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי הוא פוגעני ,אינו תואם את מטרות
הפרסום והשיווק של עורכת המבצע או מפר את תנאי התקנון ,וזאת מבלי שתוטל
עליהן אחריות כלשהי .כמו כן ,עורכת המבצע ומפעילת המבצע שומרות לעצמן את
הזכות לתבוע מהמשתתף ו/או מי מטעמו שיפוי ו/או פיצוי עבור כל נזק שיגרם להם
ו/או למי מטעמן בעקבות שימוש בתכנים אסורים ,פוגעניים ו/או בלתי ראויים.
 .1.1המשתתף מצהיר ,כי ידוע לו ,כי כל תרגום וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר
המבצע הוא באחריותו הבלעדית של שולח המידע והמשתתף אחראי בלעדית ובאופן
מלא לתוכן המידע שהועלה ו/או נשלח על ידו לאתר המבצע.
 .1.1המשתתף מתחייב כי כל תמונה ו/או חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו שייך לו
ו/או שיש לו הרשאות לשלוח אותו לצורך הפעילות כפי שמפורטת במבצע ואין לו כל
מניעה מלשלוח אותו ו/או לאפשר לעורכת המבצע לעשות בו שימושים כפי שמפורט
בתקנון.
 .1.7כמו כן ,המשתתף מתחייב כי כל תמונה ו/או חומר אחר שפורסם או נשלח על ידיו,
יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר ,לרבות בזכויות קניין רוחני .המשתתף
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לא יעלה לאתר המבצע כל חומר בלתי חוקי ,מאיים ,מבזה ,מוציא דיבה ו/או לשון
הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם ,חומרי תועבה ,פורנוגרפיה ,גזענות
או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או
להטריד משתתפים אחרים .המשתתף לא יפרסם ו/או יעלה לאתר המבצע תוכן וכל
חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ,העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או
להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין .המשתתף לא
יאסוף ו/או יחשוף נתונים על משתתפים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי
חוקיות .כמו כן המשתתף לא יעלה לאתר המבצע חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא
ינהג בכל דרך העלולה לגרום לעורכת המבצע נזקים.
 .1.13מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה
או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף במבצע ו/או מלזכות בפרס שעל פי
מבצע זה (ההופעה) ו/או לממש את הפרס האמור ,תהינה עורכת המבצע ומפעילת
המבצע ו/או מי מטעמן פטורות מאחריות.
 .1.11עורכת המבצע ומפעילת המבצע ,וכן מנהליהן ,עובדיהן וכל מי מטעמן ,אינם אחראים
בכל צורה שהיא לאיכות ההופעות ולתקלות כלשהן ,עקב ביצוע לקוי ו/או אי-ביצוע
בכלל של ההופעות עקב גורמים שאינם תלויים בהן ,לרבות כח עליון כגון :שביתות,
מזג אויר ,מלחמה וכדומה ,או מכל סיבה אחרת שהיא.
 .1.12עורכת המבצע ומפעילת המבצע אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו
ללא מגבלות או הפסקות ,ינוהל ללא טעויות ,יהיה חסין מפני גישה לא מורשית,
נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות ,לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה
או בקווי התקשורת.
.1

תנאי ההשתתפות והודעה לזוכה במבצע על זכייתו
 .1.1ההשתתפות במבצע הינה בגדר הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו ,והמשתתף מאשר
בהשתתפותו ,כי הוא מסכים לתקנון ופוטר את עורכת המבצע ומפעילת המבצע מכל
טענה ,דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם המבצע .עורכת המבצע
שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע.
.1.2

עורכת המבצע תהיה רשאית לפסול משתתף מהשתתפות במבצע באם לדעתה הוא
אינו נוהג בהתאם לרוח המבצע ,אינו ראוי להשתתף במבצע ,אינו נוהג בצורה הוגנת
או פועל בדרכים פסולות .עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את
הפרס שעל פי מבצע זה (ההופעה) למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג
במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע זה.

 .1.3עורכת המבצע תיצור קשר עם כל אחד מהזוכים במבצע ,באמצעות דואר אלקטרוני
בהתאם לפרטים שמסר באתר המבצע .היה ועשתה עורכת המבצע מאמץ סביר ,ללא
הצלחה ,ולא נוצר קשר עם הזוכה ,מכל סיבה שהיא ,לא תחול על עורכת המבצע כל
חובה להודיע לאותו זוכה והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,ועורכת המבצע רשאית
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להכריז על משתתף אחר כזוכה ,והכל בכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי של עורכת
המבצע.
 .1.1עורכת המבצע 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.
.7

שונות
 .7.1בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון מבצע זה לבין
פרסומים אחרים בדבר המבצע ,לרבות באינטרנט ו/או בעיתונים ו/או במודעות
פרסומת ,תגברנה הוראות תקנון מבצע זה ,לכל דבר ועניין.
 .7.2לעורכת המבצע ו/או מי מטעמה יש את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי המלא לשנות
את המועדים הנקובים בתקנון זה ואת הכללים הקבועים בו .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,תהיה רשאית עורכת המבצע לשנות מועדים בשל כל סיבה המונעת לדעתה
את קיום המבצע כמתוכנן.
.7.3

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את המבצע לפני
המועד הנקוב ,כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה ,וכן מכל סיבה
שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 .7.1רישומי עורכת המבצע ומפעילת המבצע יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור במבצע זה.
 .7.2הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
 .7.1חתימת המפקח על פרטי כל המבצע תהווה הוכחה מכרעת לגבי מהלכו.
 .7.1תקנון המבצע ימצא לעיון לכל דורש במחלקה המשפטית במשרדי עורכת המבצע
ברחוב גיבורי ישראל 2 ,נתניה ובאתר המבצע.
 .7.1בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר ,הכוונה גם לנקבה במשמע .בכל
מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד ,הכוונה גם לרבים במשמע.
 .7.7ההשתתפות במבצע זה אסורה על עובדי עורכת המבצע ומפעילת המבצע 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

