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 "2018יריד מכירות סולתם "לתחרות 

______ 
 כללי .1

התחרות עורך חברות הפרסום של עורכת התחרות ו/או מסכים ש"( כל משתתף התחרות"להלן: ע"י הרשמה לתחרות )
ולעשות ויהיו רשאיות  שלומידע את פרטי ה ישמרו ברשותן"(, החברות: "להלן)מפעם לפעם  כפי שיקבע חברת סולתם

 . בכל הערוצים ו/או האמצעים השיווקיים הקיימים ו/או שיהיו קיימים ברשותן לצרכי שיווק , בין היתר,שימושבהם 

"(. אם משתתף נרשם לתחרות, החברות מסתמכות על כך שהוא קרא את התנאיםיש לקרוא את תנאי השימוש בעיון )"
וקיבל אותם. החברות שומרות לעצמן את הזכות לתקן את התנאים האלו בכל זמן. אם החברות יעשו  , הביןהתנאים

 .ועל המשתתף להתעדכן בכך זאת, התנאים המתוקנים יפורסמו בדף התחרות הרלוונטי

  ומעלה ולהתגורר בישראל. 18על המשתתפים להיות בגיל 

 ןלהיאפשרו אלא אם כן המשתתפים שאינו עורך התחרות שי גורם שלילאת המידע של המשתתפים יעבירו החברות לא 
, הודעות קבלל ולהפסיק המידע מאגרימ רישומו את למחוק להחליט זמן בכל יכול משתתף וכל, במפורש לעשות זאת

  .say.com-hila@d:  ל"הדוא לכתובת החברות אל הודעה משלוח ידי על וזאת

לחברות אשר הנן הבעלים ו/או המפעילים של הרשתות  האו קשור ת, מאורגנת, מאושרתחרות זו לא ממומנתיובהר כי 
את פייסבוק או אינסטגרם מכל פוטרים המשתתפים בעצם השתתפותם בתחרות פייסבוק או אינסטגרם. החברתיות 
  תחרות זו.בקשר עם ריות סוג של אח

יעודי הנוגע לתחרות יאולם כלל שיעשה שימוש בעמוד מידע לחברות משתתפים מעבירים הבהשתתפות בתחרות זו 
ו/או מי מהן ולחברות  רשתות החברתיותברשתות חברתיות , המשתתף מודע ומאשר כי מידע זה ישותף גם עם אותן 

 . אין כל שליטה על כך

 כמפורט התקנון זה. זוכים  10סוף התחרות יבחרו על ידי שופטי התחרות ב

 זכאות .2

של עובדים . לפחות אשר עמדו בכל הוראות תקנון זה ( שנים18התחרות פתוחה לתושבי ישראל שהם בני שמונה עשרה )
להשתתף  נותן חסות, חברות קשורות, חברות פרסום ותקשורת ובני משפחה מדרגה ראשונה של כל עובד לא זכאים

ם אאזי יש לפרש הוראות תקנון זה בהת בכל מקרה ככל שקיים חוק ו/או תקנה /ואו רגולציה קוגנטית. בתחרות
 להוראות הדין הרלבנטי והכל לטובת מנסח התקנון והחברות. 

 הרשמה .3

להירשם באתר התחרות בכתובת  :על המשתתף "(הרשמה)"להשתתף בתחרות על מנת 

https://soltam.co.il/minisite/yarid2018/ "(אתר התחרות)" רישום לתחרות מהווה אישורו של המשתתף .

המשתתף למסור פרטים כגון יובהר כי במהלך הליך ההרשמה ו/או לאחריו יתבקש  את קריאתו וקבלתו של תקנון זה.
 שם, גיל, כתובת דוא"ל, מס' טלפון נייד וכד'.

 :כדלקמן אפשרויות לזכייה בפרסמהתחרות מורכבת 

במטבח, למשל: מנה שהצלחתם להציל,  ושקרה ל "נס"על תווים(  700כל משתתף רשאי לכתוב סיפור קצר )עד 
 .פחה ברגע האחרון, פתרון יצירתי ששידרג לכם את המנה וכושת עוגה

 

, השופטים צוות לדעת, כתבו סיפור קצר, מקורי, משעשע ומיוחד אשר פיםמשתת יםבפרס וויזכ וייבחר סוף התחרותב
  .ביותר הטובהו וחדשה מקורית, ביותר הקריאטיבית בצורה

או  "בוט"תוך שימוש בכל סוג של ניסיון להשתתף בתחרות שמשתתף יכול להעלות.  הסיפורים הגבלה על מספר אין 
 . יביא לפסילת המשתתףטכנולוגיה אוטומטית 

 מצגים והצהרותתנאי השתתפות,  .4

 . או ברכישת מוצר כלשהו אינה כרוכה בתשלום כסף או שווה כסף תחרותהשתתפות ב

 ולאחריה: הרשמההבאות בזמן ה למצגים ולהצהרות מחוייבומעלה תוכן  שכותבמשתתף 

מוותר . המשתתף הסיפור/ המלל  אותו הוא כותב במסגרת תחרות זוהיחיד של ובעל הזכויות המשתתף הוא היוצר 
התוכן יועלה אך ורק באמצעות האתר .  שיועלה על ידו מרצונו על כל "הזכויות המוסריות" שיכולות להיות לו בתוכן

 את התנאים האלו. יפרלא  יספק. שימוש בתוכן שהמשתתף היעודי לצורך תחרות זו
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 כדלקמן:תוכן מכל סוג יעלה היא לא \מסכים ומתחייב לכך שהוא תוכן שמעלה כל משתתף 

שלישי או בזכויות צד של  ו אחררוחני ו/אמסחרי, סוד מקצועי או זכויות קניין סימן שפוגע בזכויות יוצרים, פטנט, 
ו/או שהמשתתף יודע שהוא מזויף, לא מדויק או  שימושבהן לפרסום או לפרטיות שהמשתתף אינו מורשה לעשות 

)כולל, אך לא מוגבל, חוקי יצוא, הגנת הצרכן, תחרות לא הוגנת, חוקים נגד אפליה צו שמפר כל חוק, תקנה או מטעה; 
מטריד לכל  דתית, מאיים או בעל תוכן גזעני או פוגעני מבחינהנתעב, ני, מוציא דיבה, פוגע שהינו,(; מטעהאו פרסום 

יצירת קשר או מספרי טלפון  שכולל מידע שמפנה לאתרים, כתובות, כתובות מייל, פרטיאדם, שותפות או חברה;; 
שמבצע מעשה זדוני מכל או תיקיות שיכולות לפגוע במחשב;  שמכיל וירוס מחשב כלשהו, תולעים או תוכנותאחרים; 

 סוג, במהלך התחרות.

להסיר כל חומר שהן  והן תהיינה רשאיות התכניםאת  ו/או לבדוקר טלנרשאיות החברות  מובהר כי ספק להסרת
י תקנון תנא שלמנוגד להוראה כלשהי באופן כלשהו או  פוגעני או לא הולם , שהוא הבלעדי מוצאות, לפי שיקול דעתן

יובהר כי אין במעשיהן של החברות כדי חובת ניתור ו/או בדיקה כלשהי כלפי המשתתף ו/או  .זה ו/או הוראות כל דין
אותו שיעלה המשתתף  חלה עלהאחריות לתוכן של כל מידע, דמות או כיתוב או כל חומר אחר שמוגש כל צד שלישי. 

 בלבד. 

וספקי שירות חיצוניים נציגים, עובדים  את החברות וכל בעלי התפקידים, המנהלים,ולשפות לפצות מתחייב כל משתתף 
 הוצאות משפטיות סבירות, שיגרםמכל סוג ואופי, ידוע ולא ידוע, כולל ו/או תוצאתי  בגין כל נזק ישיר או עקיףשלהם, 

פגיעה כל חוק או מהפרה של לו, וכן שלה כפי שהוצגו בתנאי שימוש א\שלו מהפרה של המצגים וההתחייבויותכתוצאה 
 ה. \שלישי על ידוצד זכויות של ב

  יםזוכ .5

 .זוכים 10השופטים בתחרות יבחרו , שיועלו יםהכשיר התכנים מתוך כל 

 הפרסים .6

 . כגון סירים מחבתות וכד' חברת סולתם שלמגוון כפי בישול  הנם:הפרסים לזוכים 

 .עורכת התחרותוצרים המסופקים על ידי מובהר כי הפרסים הנם  י

  .5.12.18 ותסתיים ביום  28.11.18 התחרות תחל ביום

 .או בסמוך למועד זה. 5.11.18יום ר על ידי צוות השופטים של התחרות בחהזוכה יב

בר כאמור, הפרסים המפורטים לעיל הם אלו שבהם ניתן לזכות בלבד. הזוכה לא יקבל כל פרס ו/או תמורה נוספת מע
 לפרס הנ"ל בגין פעולותיו לפני, במהלך, ולאחר הזכייה.

בזמן ובמקום שיקבעו  כחלק מקבלת הפרס מתחייב הזוכה להעמיד עצמו לרשות עורך הפעילות ו/או מי מטעמו
 .ויתואמו

מראש לא יינתן הפרס שלא במועד שעורך התחרות יקבע. הפרס הוא קבוע . ס הוא אישי ולא ניתן להעברה לאחרהפר
 ווי הפרס ו/או לכל תמורה אחרת חלף הפרס עצמו.שולא ניתן להמירו לפרס חלופי ו/או ל

  הפרסים ינתנו אך ורק ביריד סולתם במושב ברקת.

על הזוכה להודיע לעורך התחרות באופן מיידי באם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו למימוש הפרס וכן על כל בעיה, 
ות( ו/או אחרת אשר עשויה למנוע ו/או להפריע ו/או אישית, נפשית, כללית, רפואית )לרבות מחלות כרוניות ו/או אחר

 לעכב בכל דרך את קבלת הפרס ו/או את אופן מימושו התקין והסביר.

המשתתף מאשר בזאת כי לא יהיה זכאי לכל גמול מכל סוג ומן שהוא בגין השתתפותו במי מפעילויות עורך התחרות 
ו הוא זכאי על פי תקנון זה. המשתתף מצהיר כי לא תהיה המפורטות לעיל שכן קבלת הפרס מהווה את מלוא התגמול ל

לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת עורך התחרות ו/או ההפקה ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי בגין 
. המשתתף מאשר כי במסגרת השתתפותו בתחרות זו ובפעילויות הנלוות לה והוא לא יחשב כעובד בתחרותהשתתפותו 
מעסיק בין עורך התחרות ו/או ההפקה ו/או חברת הפרסום ו/או מי מהם ו/או מטעמם -צרו כל יחסי עובדשל ולא ייוו

 לבין המשתתף.

ת, בכל מדיה פרסומיו/או הסרטון יפורסמו הזוכה והוא מאשר כי תמונתו ו/או יוסרט . במועד קבלת הפרס יצולם 
 מטעמו. על פי שיקול דעת של עורך התחרות ו/או מיבקשר עם התחרות, 

 תנאי זכייה  .7

בשם בדוי או תוך  תכנים העלאת רישום לאתר ו/או  . הקבועים בתקנון זההזוכים בפרסים חייבים לעמוד בכל התנאים 
שלה \את המשתתף. אם יתגלה ע"י החברות לאחר שזוכה קיבל הודעה על הזכייה שלו מסירת פרטים מטעים תפסול

. לפי שיקול דעת החברות, פסילה, יבטלו את הזכייה, החברות כי הזוכה פסול מלהשתתף בתחרות אך לפני הענקת הפרס
להודעה על הזכייה תגובה של זוכה העדר ( 1: )לחול בכל אחד מהמקרים הבאיםויתור ובחירת זוכה חלופי יכולים 

לספק לחברות הוכחה מספקת של גיל, זהות ותושבות. משל זוכה מנעות יה( 2. )מסירתהתוך יומיים אחרי בשלה \שלו
הסכמה לפרסם בשם הזוכה אי  (4לה. )\אישור פרסום שניתן לו\אחריות\זכאותחתום על הצהרת של זוכה  למנעות יה( 3)



לפרסם בעצמו את דבר הזכייה באחד מערוצי המדיה החברתית שברשותו; את דבר זכייתו, לרבות תמונתו, והסכמה 
 . הקבועים בתקנון זה  םהתנאישל אחרת  הפרהכל  (5)

את הפרס  , להעניק או לא להעניקהבלעדיעתן , לפי שיקול דתהיינה רשאיותפרס, החברות ב במקרה של ביטול הזכייה
תנאים  מתחייבים לקיים, המשתתפים זו תחרותהשתתפות בוב תכנים בהעלאת . לצורך זה אחר שיבחר על ידיהןלזוכה 

( 1: )לכל מקרה של. החברות אינן אחראיות בחינה שהיאמכל ומחייבות אלו ולקבל את החלטות החברות, שהן סופיות 
( כל 3הרשמה )בכל חלק מהליך המורשית ( התערבות אנושית לא 2מידע שגוי או לא מדויק או כשל טכני מסוג כשלהו, )

אחרת שעלולה להתרחש בהקשר לניהול טעות אנוש או טעות טכנית, טעות רשת, טעות בתקלה או טעות מחשב, 
אפשרות לא תהיה הודעה לזוכה. מעבר לכך, אם מסיבה כלשהי, להודעה על הזכייה ולהליך ההרשמה, או ל, תחרותה
החברות, באופן שלדעת החברות יכול להשפיע  ן הבלעדית שלמסיבות שאינן בשליטת ןאת ההודעה כפי שתוכנ מסורל

, החברות שומרות לעצמן את הזכות, לפי שיקול תחרותאו להפריע לניהול, אבטחה, הוגנות, יושרה או ניהול תקין של ה
 את התחרות. להשעות , לבטל, לסיים, לשנות או הבלעדי דעתן

, לפסול את ההרשמה של כל אדם שנמצא כי )א( פגע או ניסה הבלעדי לפי שיקול דעתן החברות גם שומרות את הזכות,
כל אתר שמנוהל ע"י החברות, )ב( עשה שימוש בתפעול של התחרות או בניהול בהליך ההרשמה או  ו/או להפריע לפגוע

 , )ג( הפרות הקשורותשיביאו לפסילת כל ההעלאבשיטות הרשמה רובוטיות, מקרו, אוטומטיות, מתוכנתות או אחרות 
 או מפריע, בכוונה להכעיס, להתעלל, לאיים או להטריד כל אדם אחר.  ןלא הוגהתנהג באופן תנאים אלו, )ד( 

, האו מלא ת, חלקיתוצאה, אבדן או נזק מכל סוג שהוא שהם גוף יעותגתביעות, פנזקים ו/או החברות אינן אחראיות ל
, קבלה, שימוש, שימוש שגוי, בעלות, אבדן או שימוש מוטעה בפרס, או של מסירה, של הענקה, פהאו עקי הישיר

. ע"י מהשתתפות בתחרות זו בכל דרך שהיאכתוצאה התקשרות שתיווצר השתתפות בתחרות זו או בכל פעילות או 
ו/או מי מטעמה לרבות להגן, לפצות, לשחרר ולא לתבוע נזקים מהחברות מתחייב תחרות, כל משתתף השתתפות ב

עבור או כנגד כל אבדן, דרישה, נזק, זכות, תביעה, פעולה ואחריות מכל סוג עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה 
בפעילויות המשתתף ( ההשתתפות של 2בתחרות, )המשתתף ( ההשתתפות של 1) שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלהשהוא 

אישית או מוות הנגרמים לאדם(. המשתתף או הזוכה גיעה פהקשורות לפרסים )כולל, אך לא מוגבל , לאבדן רכוש, נזק, 
מקבלים אחריות מלאה עבור על פציעה, מוות או נזק שנגרמו, או נגרמו לכאורה, ע"י ההשתתפות בתחרות זו או שימוש 

 הזוכה.  ף/באחריותו של המשתתהחל על קבלת הפרס ו/או השימוש בו הנו של הפרס. כל מיסוי הוא פדיון או 

 בלת הפרסתנאים לק .8

המצהיר ( למלא ולחתום על טופס 1: )ולפי שק"ד הבלעדי ע"י החברות דרשיעשויים לההזוכים כתנאי לקבלת הפרס, 
אחריות, במקום בו \פטור מפרסוםזכאות וקבלת הכללים והצהרת ( לחתום על 2, )כי הזוכה עומד בכל תנאי התחרות

( להגיש טפסים חתומים לפטור של דוגמנות 3, )חברת הפרסוםימסר להם על ידי יבהתאם לטופס אשר  החוק מתיר זאת
 וצילום, אם רלוונטי.

 רישיון ע"י המשתתף .9

לחברות זכות מקנה כל משתתף , זכויות כלשהןמעלה במסגרת התחרות אשר יש לו עליו  /עבור כל תוכן שמשתתף מגיש 
למחוק לגמרי,  ,לעשות שימוש, להעתיק, לשנות ,, ניתן להעברהתשלום תמלוגים, ללא חוזרורישיון תמידי, בלתי 

או לכלול את התוכן בכל צורה, מדיה \או למכור ולהפיץ את התוכן, ו\להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות ו
 .ו/או למי מטעמו משתתףל ו/או תגמול או טכנולוגיה ברחבי העולם ללא פיצוי

 שימוש בתמונות ובמידע .10

לחייב את החברות לפרסם או לעשות שימוש אחר בכל מידע שמוגש בהקשר לתחרות . לפי שיקול אין בתנאים אלו כדי 
( יכול להיות מועלה וכן הזוכים עצמם הזוכהגם אם אינו )התוכן דעת החברות ובהתאם לחוק הרלוונטי, שם המגיש של 

בקטלוגים ואמצעי להתפרסם  התוכן הזוכה לרבות שמו ו/או תמונתו של הזוכה יכולוכן בערוצי תקשורת ומדיה שונים, 
בתוכן שימוש רלוונטי אחר. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה של כל משתתף למדיום בכל ותקשורת כתובים אחרים 

שום זכות לא ויחסי ציבור ללצרכי פרסום ולם וכל אמצעי זיהוי אחר שלה, בתמונותיהם, ק\בשם שלושהגיש ו/או 
בין מדיניות השמירה  שתחול אי התאמה. במידה את תוכן הפרסום או לאשר לבקר, וללא זכות לבדוק, לקבלת תשלום

 נתן עדיפות. יה תתנאים מוסכמים אלל, התנאים אלבין על הפרטיות של החברות ו

עורך וכן הזכויות בפעילות הן בבעלות  באתר הפעילות המופיעים המסחר בסימני הבלעדיות הרוחני הקניין זכויות
 .מראש בכתב הסכמת בעל הזכויות ללא שימוש בהם לעשות ואין, התחרות ו/או חברת הפרסום

תמונותיו עורכי התחרות רשאים לפרסם בכל ערוצי המדיה את החומרים שהמשתתף פרסום, לרבות פרטיו, ולהוסיף על 
 את הסימן המסחרי ומסרים שיווקיים אחרים שמקושרים לחברה.

, כמו גם זכויות היוצרים במידע, בחומרים שבאתר הפעילות הצפייה מסכי בפעילות, לרבות בכל היוצרים זכויות
 פורש.)ו/או מתוקף הרשאה שבידו( אם לא נאמר אחרת במ עורך התחרותהנכללים בה ובסידור הדפים, הם בבעלותו של 

 שינוי או ביטול .11

במקרה תחרות ללא הודעה מוקדמת, ההחברות שומרות לעצמן את הזכות, לפי שיקול דעתן בלבד, לשנות או לבטל את 
, מרמה, קשיים ברשתות מורשיתוירוס, באג, בעיה טכנית או ממוחשבת, התערבות לא  בין השאראירוע כלשהו, כולל ש

לרעה על ההנהלה, אבטחה, הוגנות יפגעו או ישפיעו שליטתן של החברות, שאינו בהחברתיות או באתר, או גורם אחר 
יהיו רשאיות )אולם , החברות כאמור במידה ויהיה ביטולשלה.  בהגינותבאופן אחר יפגע של התחרות, או קיום הוגן או 



זוכה מבין כל המשתתפים הזכאים שנרשמו לתחרות לפני הביטול. כל ניסיון שיעשה  אין בכל משום הטלת חובה( לבחור
ע"י משתתף לפגוע בפעילות הלגיטימית של התחרות יכול להיחשב לעבירה פלילית או אזרחית, ובמידה ויהיה ניסיון 

פשרת על פי המרבית המתאבמידה האחראי משתתף ה אתנזיקין לתבוע בכזה, החברות שומרות לעצמן את הזכות 
 החוק. 

 אחריות .12

טעות, החסרה, הפרעה, מחיקה, פגיעה, עיכוב בתפעול או בהעברה, כשל בקו  לשום אחראיות בשום אופןהחברות אינן 
ו/או לכל מידע  יםשמועל תכנים הנוגעות בין היתר ל התקשורת, גניבה או הרס או גישה לא מורשית או שינוי של הגשות

תית או של . החברות אינן אחראיות לבעיות או תקלות טכניות באתר או בתקשורת החבראחר של מי מהמשתתפים
שלא  הרשמהרשת הטלפונים או קווי הטלפון, מערכות ממוחשבות מקוונות, שרתים, ספקי שירות, חומרה, תוכנה, 

החברות בשל קשיים טכניים, טעות אנוש או גודש ברשת או בכל אתר, קשרי רשת אבודים או לא פנויים,  תתקבל אצל
בור של גורמים אלו, כולל פגיעה או פציעה של משתתף או מרמה, העברה לא מלאה, לא ברורה או מעוכבת, או כל חי

של כל מחשב אישי הקשור או נובע מההשתתפות בתחרות או הורדה של חומר במהלך התחרות, שעלול להגביל את 
, עובדיםכי החברות והשותפים שלהן, וכן המנהלים, בעלי תפקידים,  המשתתפים מסכימיםהיכולת להשתתף בתחרות. 

 תביעה שיגרמו , אבדן או שיבוש, תאונה, עיכוב, הוצאהאחראיים באופן כלשהו לפציעה, נזק, לא יהיו ים ונציגשלוחים 
. שיוענקוקבלה, שימוש או שימוש שגוי בפרסים מ כתוצאהההשתתפות בתחרות, או כתוצאה מבאופן ישיר או עקיף, 

ות ומהשותפים שלהן, ומהמנהלים, אחריות מהחברבאופן מלא וסופי בהרשמה לתחרות, כל משתתף משחרר ומסיר 
, תביעות, אבדן, נזק לכל אדם או הוצאות מסוג פגיעותונציגים שלהן מכל אחריות,  עובדים, שלוחיםבעלי תפקידים, 

מקבלה בתחרות זו או כתוצאה מהשתתפות , באופן ישיר או עקיף, עם קשר מלא או חלקי שיגרמוכשלהו 
 טענות המבוססות על זכויות פרסום, הוצאת שם רע או חדירה לפרטיות.  ואשימוש שגוי של כל פרס שמוענק \ושימוש

בכל מקרה לסחירותם .  ו/או החברות אינן נותנות שום מצג או התחייבות לגבי התאמתם של הפרסים למטרה כשלהי 
לשום יתרה מכך, לחברות לא תהיה כל אחריות כל פרס הוא אישי ולא ניתן להעברה בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

ישירות  תופנה או למוצר , וכל טענה של הזוכים בנוגע לשירותיםהפרס מוצרים שמהווים אתהנוגע למעשה או מחדל 
 . עורך התחרות בהתאם להוראות חוק הכגנת הצרכן ו/או כל דין

כדי לנהל ולבצע את חברת הפרסום  תעוד, כי הבעלים של המותגים הקשורים להפעלת התחרות שכרו אמובהר 
אין כל אחריות כלפי המשתתפים בכל נושא הקשור לתחרות. החברות יכולות, בתנאים  יםהתחרות, ולבעלי המותג

 את התחרות או לקצר את משך התחרות. להפסיק מיוחדים או בלתי צפויים, 

כל עבירה פלילית ו/או אזרחית בכל שלב משלבי  הזוכים מתחייבים לנהוג על פי כל דין בינלאומי ו/או מקומי ולא לבצע
 התחרות לרבות בכל שלב משלבי מימוש הפרס. 

יובהר כי הזוכים לא יהיו תחת פיקוחו של עורך התחרות ו/או מי מטעמו במהלך מימוש הפרס. משכך, כל פעולה 
שתבוצע על ידם תהיה באחריותם האישית והבלעדית והיא איננה בשם ו/או עבוד ו/או למען עורך התחרות ו/או מי 

או מי מטעמו בעניין זה למעט בקשר להוראות מטעמה והזוכים לא יחשבו כעובדיה ו/או שלוחיה של עורך התחרות ו/
 מפורשות אשר ההפקה נתנה לזוכים ו/או ביצעו את הוראות ההפקה באופן דווקני.

 פתרון מחלוקות .13

בכל הקשור לפעילות ו/או  הייחודית השיפוט סמכות. בלבד הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל זה תקנון על החל הדין
, עורך התחרות כנגד תביעה לכל ההתיישנות תקופת. בלבד אביב-תל במחוז המוסמכים המשפט לבתי לתקנון זה נתונה

  .התחרות סיום ממועדחודשים(  6) שנה חצי היא בתחרות מההשתתפות בעקיפין או/ו במישרין הנובע עניין בכל

 .בתקנון כמפורט התחרות תנאי כל את עצמו על מקבל והוא הוראותיו את הבין כי, התקנון את קרא כי מצהיר המשתתף

תחרות ובחירת הזוכים הבנוגע לכל הנושאים הקשורים לניהול חברת הפרסום עורך התחרות ו/או של ההחלטות של 
. ותכל החלטות החברתנאים אלה ולפי בפרס הן סופיות, וההרשמה לתחרות מהווה הסכמה של המשתתפים לפעול לפי 

מתוך או קשורים לתחרויות, או כל פרס שיחולק,  ועילת תביעה שנובעים, טענה מחלוקתכי כל מסכימים המשתתפים 
ייצוגית, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ולפי קביעות פרטנית ו/או  יטופל באופן פרטני, מבלי להזדקק לכל סוג של תביעה

שיפוט של בתי משפט אלו הסמכות בית המשפט הישראלי הרלוונטי. ע"י השתתפות בתחרות, המשתתפים מקבלים את 
 ומוותרים על כל התנגדות הקשורה לכך. 

 עורך התחרותל פניות .14

)כגון: הפרת הזכות שבאתר הפעילות או שפורסמו במדיות שונות  בתכנים זכויות הפרת בדבר להתלונן המבקש אדם
ללא רשותו  , תמונתושימוש בשמו, צילומוזכות מוסרית, לפרטיות, הזכות לשם טוב, סימן מסחר, הפרת זכויות יוצרים, 

say.com-@dhila יכול לשלוח מכתב לכתובת דוא"ל   פעילותוכיו"ב( ו/או הפרת זכויות אחרות ו/או על שימוש לרעה ב
 בו הדפדפן לדף לינק, וכתובתו השולח של הטלפון' מס מספר תעודת זהות, ,המודיע מו המלא שלש את יצייןהפונה  .

 אופןאו /ו, וכיצד הופרה זכות איזו ציון, באתר הפעילות ו/או הפרסום לרעה השימושאו /ו הזכויות הפרת מופיעה
שליחת דוא"ל זה המתלונן מאשר ומצהיר כי כל האמור בדוא"ל הנ"ל הינו נכון ומדויק, ב. באתר הפעילות לרעה השימוש

שליחת הטופס המודיע מאשר ומצהיר כי בוכי השימוש בתוכן כפי שצוין בדוא"ל מפר את זכויותיו החוקיות. בנוסף, 
 בדוא"ל זה.  לצד ג' כתוצאה מהצהרותיולעורך התחרות ו/או ידוע לו כי יהיה אחראי לכל נזק שייגרם 

 הודעה על בחירת הזוכיםפרסום תוצאות ו .15
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המשתתפים הזוכים יקבלו הודעה מחברת הפרסום  כמו כן, יפורסמו באתר האינטרנט של התחרות תחרותתוצאות ה
באמצעות דוא"ל או טלפון )לבחירת חברת הפרסום( לכתובת הדוא"ל או למספר הטלפון שהוגשו בהרשמה באתר 

. באחריותו הבלעדית של כל משתתף לבדוק בכתובת בתיבת התחרות התחרות, וכן באמצעות הודעה באתרבמהלך 
הדוא"ל שלו ומספר הטלפון שהוגשו אם התקבלה הודעה או שיחה המודיעה על זכייה ולעקוב אחר הוראות לגבי קבלת 

לפי ההוראות שקיבל במייל או  הפרס תוך שני ימים מסיום כל תחרות. אם הזוכה לא יוצר קשר עם חברת הפרסום
 בטלפון, החברות תהיינה רשאיות להעניק את הפרס לזוכה הבא בתור. 

  פרשנות .16

 תגברנה הפעילות בדבר כלשהם אחרים לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל
 לצרכי תשמש ולא בלבד נוחיות לשם הינה הסעיפים וכותרות לסעיפים החלוקה. ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות
 .המינים לשני שווה באופן ומתייחס בלבד הנוחות למען זכר בלשון מנוסח זה תקנון . פרשנות

 
 


