תקנון פעילות MY GANG

 1.1הגדרות:
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה
בצידם:
"1.1.1התקנון״  -תקנון זה.
"1.1.2החברה״  -פריסיליה יזמות בע"מ ח.פ.512190760 .
"1.1.3סניפי הרשת"  -כל סניפי אגאדיר ברחבי הארץ ,ללא
יוצא מן הכלל .יובהר כי החברה תהא רשאית בכל שלב
להחריג ו/או לשנות את הגדרת סניפי הרשת לעניין תקנון
הפעילות.
"1.1.4תקופת התחרות"  -תקופה שתחילתה ביום 12.7.17
וסיומה ביום  31.8.17בשעה .00:00
"1.1.5התחרות"  -תחרות נושאת פרסים הנערכת בהתאם
ובכפוף להוראות התקנון .התחרות תערך בהתאם לתנאים
ולכללים המפורטים להלן בתקנון זה.
"1.1.6ארוחת ' - "'MY GANGארוחה בכל אחד מסניפי
רשת אגאדיר ברחבי הארץ ,לקבוצה של  4-6סועדים :מנה
ראשונה אחת (לארבעה סועדים) מנת המבורגר לכל אחד
מחברי הקבוצה  +תוספת מעל ההמבורגר  +תוספת בצד
ההמבורגר (לכל הקבוצה) ,קינוח אחד (לכל הקבוצה) ושתיה
קרה .לקבוצה מעל  5סועדים ועד ל 6-סועדים ,יוגשו שתי
מנות ראשונות (לכל הקבוצה) ,מנת המבורגר לכל אחד
מחברי הקבוצה  +תוספת מעל ההמבורגר  +שתי מנות בצד
ההמבורגר ושתיה קרה.
"1.1.7משתתף״  -כל אדם בגיר ,מעל גיל  18או לחלופין ,קטין
מגיל  16ועד גיל  18בכפוף לקבלת אישור מהוריו ובכפוף
לתנאים המפורטים בהרחבה בסעיף  5לתקנון זה לעניין
מימוש הפרס שהוא תושב ישראל ,אשר יש על שמו דף
ברשת החברתית ״פייסבוק" אשר תואם את נתוניו האישיים
(לא פרופיל פיקטיבי) ואשר נטל חלק בתחרות בהתאם מלא
להוראות התקנון.
"1.1.8פייסבוק״  -אתר רשת חברתית הפועל תחת הכתובת
www.facebook.com
" 1.1.9עמוד הפייסבוק של החברה" -
https://www.facebook.com/agadirburger
"1.1.10הפרס הראשון"  -חבילת טיסה לאירופה ,למשך
 4ימים 3 ,לילות ,הכוללת עד  6כרטיסי טיסה ,שהות במלון
ל 6-אנשים ו-עד  6כרטיסים למשחק כדורגל או הופעה לפי
שיקולה הבלעדי של החברה.
"1.1.11הפרס השני"  -כרטיס  MY GANGטעון ב ₪500-עבור
כל חבר בקבוצה אשר השתתף בתחרות.
"1.1.12הפרס השלישי"  -ארוחת  MY GANGאחת כהגדרתה
לעיל לכל הקבוצה.
"1.1.13המלאי"  -מלאי הפרסים בהתאם לאמור בסעיף 1.10
לעיל.
"1.1.14זוכי התחרות"  -קבוצה אחת ,המונה עד  6אנשים.
2.2פרשנות:
2.2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין
הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות
בכל אמצעי תקשורת שהוא ,לרבות בעיתונות הכתובה
ו/או המשודרת ו/או ברשת האינטרנט ו/או באתר התחרות,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2.2כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ,ולא
תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
2.2.3בתקנון זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ופונה
האופן שווה לשני המנים.
2.2.4ניתן יהיה לעיין בתקנון התחרות ,בכל תקופת התחרות,
בעמוד הפייסבוק של החברה.
3.3התחרות ,תנאי ואופן ההשתתפות:
3.3.1התחרות תתקיים לאורך התקופה שתחילתה ביום
 12.7.17וסיומה ביום  31.8.17בשעה  00:00החברה שומרת
לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את
תקופת התחרות ו/או לבטלה ,מכל סיבה שהיא ובלבד
שתודיע על שינוי זה בדף הפייסבוק  /אינסטגרם של
החברה .יובהר כי שינוי כזה הינה לשיקול דעתה הבלעדי
של החברה ולא יהיה למשתתף ו/או משתתף פוטנציאלי כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שינוי זה ו/או בגין נזק
עקיף ו/או ישיר אשר יגרם לו כתוצאה משינוי זה.
3.3.2במהלך תקופת התחרות ,יוזמנו קבוצות של  4אנשים,
ולא יותר מ 6-אנשים (להלן "הקבוצה") להגיע אל סניפי רשת
"אגאדיר" ,ברחבי הארץ ,ולהנות מארוחת ""MY GANG
כמפורט בתקנון זה.
3.3.3ארוחת  MY GANGתהא בעלות של ₪69לאדם.
3.3.4על מנת ליטול חלק בתחרות על כל משתתף העומד
בתנאים המפורטים בתקנון ,לצלם את הקבוצה במהלך
שהותם באחד מסניפי אגאדיר ,אוכלת ארוחת ,MY GANG
תמונה מקורית ,ייחודית ,ואטרקטיבית  ,להעלות את
התמונה לעמוד הפייסבוק של החברה ולתייג את התיוג
הבא .#AgadirMyGang @AgadirBurger :להראות
את התמונה למלצרית באותה עת בטרם התמונה מועלת
כאמור לעמוד הפייסבוק החברה (תמונה שלא יקוימו לגביה
התנאים המפורטים לא תוכל להשתתף בתחרות).
3.3.5כל תמונה שהועלתה ותיוגה כאמור בסעיף  ,3.4תיבחן
ע"י צוות השופטים של החברה.
3.3.6מובהר בזאת כי השתתפות בתחרות מהווה ,בין היתר,
הצהרה של כל משתתף לפיה הוא ממלא אחר הוראות
תקנון זה ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן וכן
לאמיתות הפרטים שמסר לצורכי השתתפותו בתחרות.
3.3.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,החברה רשאית שלא
לאשר השתתפות ו/או לבטל את השתתפותו של משתתף
לרבות של מי שאינו עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה,

ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
החברה בכל הקשור בכך.
3.3.8ע"י השתתפות בתחרות מאשר המשתתף לחברה
לפרסם את שמו באתר התחרות ו/או בכל אמצעי תקשורת
אחר במידה ויזכה בתחרות ,ולא תהא לו כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בכל הנוגע לכך.
3.3.9מובהר כי ההשתתפות בתחרות הינה באחריות
הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות
כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף ,והחברה
לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה,
שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין
לתחרות ו/או לניהולה ו/או לתוצאותיה על כל הכרוך והנובע
מכך.
3.3.10חל איסור מוחלט על המשתתפים להעלות תמונה
ולתייגה כאמור בסעיף  3.4אשר יש בה חומר מכל סוג שהוא
המפר כל דין ו/או הסכם ו/או שפרסומו מהווה הפרה של
הסכם ו/או של כל דין ,לרבות הפרה של זכויות יוצרים או
קניין רוחני .כמו כן המשתתפים מתחייבים שלא להעלות
לאתר התחרות ולא לתייג כאמור בסעיף  ,3.4תמונה בעלת
תוכן פוגעני ,גזעני ,פורנוגרפי ,בלתי חוקי ,בלתי הולם ו/או
שיש בו משום לשון הרע ו/או כדי לפגוע בצנעת הפרט ו/או
ברגשות הציבור .המשתתפים פוטרים את החברה ו/או מי
מטעמה מכל אחריות בגין הפרה של סעיף זה לעיל והם
ישפו ויפצו את החברה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה
הראשונה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרת סעיף זה
ובכלל הוראות תקנון זה.
3.3.11המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות,
תקלה ,איחור או כשל בהשתתפות בתחרות.
4.4אופן הזכייה:
4.4.1הזוכה בתחרות ,יקבע בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית
של צוות השופטים מטעם החברה (להלן" :צוות השופטים")
אשר יקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה
הקריאטיבי והבלעדי ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע
לכך.
4.4.2המשתתפים מודעים לכך שיהא זוכה אחד בלבד
בתחרות ,על פי קריטריונים שיקבעו על ידי צוות השופטים
בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ,וצוות השופטים ו/או
החברה ו/או מי מטעמה לא יצטרכו לנמק את החלטתכם,
לא בע"פ ולא בכתב ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לכך.
4.4.3הזוכה יוכרז בסיום התחרות ביום .31/8/17
4.4.4כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד.
4.4.5מובהר כי הפרסים המפורטים בתקנון זה אינם סופיים,
והחברה תהא רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס
המפורט לעיל ו/או את הכמות ו/או לשנות ו/או להוסיף את
פרטיו ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה .מקום בו תחליט החברה לשנות את
הפרס ו/או הפרסים כאמור לעיל השינויים יפורסו בעמוד
הפייסבוק של החברה/התחרות.
5.5אופן אישור הזכייה ואיתור הזוכים:
5.5.1החברה ו/או מי מטעמה תפנה באמצעות הודעה
ב"מסנג'ר" בפייסבוק לזוכה ותיידע אותו בדבר זכייתו.
5.5.2ההודעה לזוכה תישלח לפרופיל הפייסבוק של הזוכה.
על זוכה אשר קיבל מהחברה הודעת זכייה להשיב להודעת
הזכייה בתוך  7ימים ממועד שליחת הודעת הזכייה ,בצירוף
שמו המלא ,כתובתו ומספר הטלפון שלו .על הזוכה להמציא
לחברה צילום תעודת זהות המאמתת את פרטיו ואת גילו.
5.5.3יובהר כי קטינים מגיל  16ועד גיל  ,18ידרשו לצורך
מימוש הפרס ,בתוך  7ימים ממועד שליחת הודעת הזכייה,
להגיע למשרדי החברה עם אחד מהוריהם ו/או אפוטרופוסם
החוקי ,ולהמציא לחברה תצהיר חתום על ידי אחד מהוריהם
ו/או אפוטרופסם החוקי ,מאומת על ידי עורך דין לפיו הם
מאשרים להם לממש את הפרס.
5.5.4יובהר כי יכול והחברה ו/או מי מטעמה תתנה את מימוש
הפרס במקרה של קטינים מגיל  16ועד גיל  18כאמור ,בכך
שאחד מהנוסעים המשתתפים בפרס יהא הורה בגיר ו/או
תדרוש אישורים נוספים לצורך מימוש הפרס במקרה כאמור,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לאמור לעיל.
5.5.5זוכה אשר קיבל הודעת זכייה מהחברה ולא השיב
להודעת הזכייה כאמור תוך  7ימים מקבלת הודעת הזכייה -
יראוהו כמי שוויתר על זכייתו והוא יאבד את זכותו לקבלת
פרס ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
החברה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לכך.
5.5.6ככל שלא אותר המשתתף הזוכה ו/או לא השיב להודעה
שנשלחה לו לפייסבוק כאמור בסעיף  5.2ו/או נפסל בגין
אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו
לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות בדרך של
מרמה ו/או ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או
בדרך של פריצה למערכת הממוחשבת ו/או באמצעות
פרופיל פיקטיבי ,הכל לפי שיקול דעתה של החברה ו/או מי
מטעמה) ו/או כי אינו מעוניין לממש את הפרס ,זכייתו של
מועמד זה תיפסל וזכאותו לפרס תישלל .מובהר כי משתתף
זוכה שנפסל ,כאמור לעיל ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא
מהחברה והוא מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה והחברה תהיה רשאית
לדרוש את השבת הפרס לידי החברה ,ככל והפרס ניתן לו .
5.5.7מובהר כי החברה אינה אחראית לפעילות התקינה של
פייסבוק ולא תישא בכל אחריות לנזק ,הפסד או אובדן,
מכל סוג שהוא ,הנובע משימוש בפייסבוק ,אשר ימנעו את
השתתפותו ו/או זכייתו של המשתתף בתחרות.
5.5.8הפרס ימתין לזוכה במשרדי החברה ,ברחוב נחלת
בנימין  ,2תל אביב .יש לתאם מראש את הגעתו הזוכה

למשרדי החברה לצורך קבלת הפרס.
5.5.9הפרס הינו אישי לזוכה ,ומזכה את כל קבוצתו ( 6אנשים
לכל היותר) ואינו ניתן להעברה ו/או אינו ניתן להמרה ,לא
בכסף ,לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
6.6פטור מאחריות
6.6.1המשתתף מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו ו/או למי
מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה
ו/או מנהליה ,עובדיה ,ומי מטעמה בכל הקשור והמתייחס
לתחרות ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה
או אי-זכייה בה .המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו
הנה מוחלטת ,סופית ,בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או
לשינוי.
6.6.2ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של
המשתתף והחברה לא תישא באחריות לכל נזק )לרבות נזק
גוף) הפסד ,הוצאה ,או אובדן מכל מין וסוג שייגרמו למי מן
המשתתפים והקשור במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או
השימוש באתר התחרות ו/או הזכייה ו/או אי הזכייה ו/או
אופן ההנאה והשימוש בפרס.
6.6.3מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת התחרות ,קבלת
התמונות המתויגות וכו' נסמך על המערכת הממוחשבת ועל
הפייסבוק שאינם בבעלות החברה ואשר אינה חסינה מכל
טעות או תקלה .לאור האמור החברה אינה מתחייבת כי
התחרות תתנהל ללא תקלה ,שגיאה ו/או טעות ולמשתתף
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה
ו/או מי מטעמה כתוצאה או בקשר לכך.
6.6.4כמו כן מודגש ,כי פעולת המערכת הממוחשבת כפופה
לזמינות ולתקינות של רשת אינטרנטית ולפיכך לא תהיה
למשתתף כל טענה ,דרישה או תביעה בגין כל נזק ,אבדן,
הפסד ,פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות,
נפילה ,שיבוש ,איחור או תקלה שנבעו מהרשת כאמור.
6.6.5מבלי לגרוע מכלליות הפטור הנזכר בתקנון זה ,בכל
מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות כלשהי (בין של
משתתף ובין של גורם אחר) מנעה ו/או חיבלה ביכולתו של
משתתף לקחת חלק בתחרות ו/או לקבל את הפרס לידו -
תהיה החברה פטורה מאחריות.
6.6.6בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף לחברה ו/או
מי מטעמה לעשות שימוש בתמונה אשר הועלתה על ידו
במסגרת התחרות בכל אמצעי תקשורת ולפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,לצורכי שיווק ו/או פרסום ו/או לכל
צורך אחר ,ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או כל תביעה ו/או
דרישה כנגד החברה בכל הנוגע לכך ובין היתר כל דרישה או
תביעה שעניינה זכויות קנייניות ו/או פגיעה בפרטיות.
7.7שונות
7.7.1בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף
ומי שמעוניין להשתתף בתחרות ,כי קרא תקנון זה וכי הוא
מקבל על עצמו את כל הוראותיו והוא מסכים כי תקנון זה
יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
7.7.2במידה וקיים חשד ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של החברה ,כי משתתף בתחרות עבר על כללי התקנון ,אזי
רשאית החברה לחסום את השתתפותו בתחרות לאלתר
וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי ,וכל זכות לפרס
מכח השתתפותו תפקע מיידית .החברה שומרת לעצמה
את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של
משתתף כלשהו בתחרות.
7.7.3התחרות אינה קשורה ,ממומנת ,נתמכת או מנוהלת על
ידי פייסבוק ,אינסטגרם ו/או ע"י כל גורם אחר זולת החברה.
כל המידע שיימסר ,יימסר לחברה ו/או מי מטעמה ,ולא
לפייסבוק .השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה
לצורך התחרות בלבד.
 7.7.4תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד בלשון זכר אך
פונה באופן שווה לשני המינים .השתתפות בתחרות בהתאם
להוראות תקנון זה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
7.7.5ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ו/או מי
מטעמה.
7.7.6החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט תהיה
רשאית לשנות את תקופת התחרות ו/או את הפרסים ו/או
כללי התחרות ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין מכל
סיבה .כן תהיה רשאית החברה לבטל את התחרות בכל עת
על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .כל שינוי ו/או ביטול
של התקנון יפורסם באתר התחרות ,ולמשתתפים לא תהיה
כל טענה בדבר סיום התחרות ו/או שינוי תנאי התחרות
כאמור בסעיף זה.
7.7.7כל משתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש
ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של
החברה לא ייחשבו כהפרה של הוראות התקנון ולא יזכו
אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
7.7.8חבות במס כלשהו ,אם וככל שתהיה ,תחול על הזוכה
בפרס ופירעונה יהיה תנאי לקבלת הפרס.
7.7.9לא ניתן לערער על תוצאות הזוכים בתחרות ו/או על
כל עניין הנוגע אליהן וקביעתה של החברה בעניין זה תהא
סופית ומוחלטת.
7.7.10החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל
את מסירת הפרס מכל סיבה ,אשר יש בה עפ"י דין לעכב או
לבטל את מסירת הפרס.
7.7.11ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי החברה (בתיאום מראש)
וכן באתר התחרות.
7.7.12למען הסר ספק התחרות לפי תקנון זה אינה מהווה
הגרלה כהגדרתה בסעיף  881לחוק העונשין ,וזאת בשל
העובדה כי הזכייה בה אינה תלויה בגורל.
7.7.13המשתתף בתחרות מסכים בעצם ההשתתפות כי
סמכות השיפוט המקומית ,לכל טענה שתטען בבית
המשפט ,תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב והדין שיחול
הוא הדין הישראלי בלבד.
מאחלים לכל המשתתפים ב ה צ ל ח ה !!!

