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.1

הגדרות

"אסם" " /עורכת התחרות"
אסם השקעות בע"מ ,רח' הרימון  ,2ת"ד  ,934שהם  .60850שירות טלפוני ;1-700-70-76-76 :דוא"ל:
.customer.services@il.nestle.com
"אתר אסם"
./https://www.osem-nestle.co.il
"מקאן"
מקאן תל אביב בע"מ ,רח' ראול וולנברג  ,2תל אביב  .6971902שירות טלפוני ;03-7686450 :דוא"ל:
.info@maccann.co.il
"התחרות"
תחרות נושאת פרסים בשם "ביסלי מחלק  Xboxבכל שעה" ,הנערכת בהתאם לתקנון זה.
"אתגר ביסלי"
אתגר בו יתבקשו המשתתפים בתחרות להפתיע אדם אחר באמצעות זריקה של אריזת ביסלי לכיוונו ,תוך
תיעוד רגע התפיסה או הפספוס באמצעות צילום ווידאו .דוגמאות לאתגר ביסלי יבוצעו על ידי עשרה
משפיענים ויופיעו ,בין היתר ,בעמודי המשפיענים בטיקטוק או באינסטגרם ו/או בעמוד ביסלי בטיקטוק
ו/או בעמוד ביסלי באינסטגרם.
"משתתף"
בגיר מעל גיל  18או קטין מעל גיל  13אשר קיבל את הסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי ,אשר לוקח חלק
ומשתתף בתחרות ,והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
"תקופת התחרות"
התחרות תחל ביום  3.1.2021ותסתיים ביום  ,16.1.2021ותתקיים בימי התחרות ובשעות התחרות בלבד.
אסם רשאית לשנות את מועד תחילת התחרות ו/או את מועד סיומה ,לרבות להאריך או לקצר או לקטוע את
תקופת התחרות ו/או את שעות התחרות ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה אסם
לעשות כן ,תפרסם תקנון מעודכן באתר אסם ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.
"ימי התחרות"
ימים א' (ראשון) עד ה' (חמישי) בתקופת התחרות.
"שעות התחרות"
כל שעה ( 60דקות) החל מהשעה ( 12:00כולל) ועד השעה  ,19:59בימי התחרות בתקופת התחרות.
"שופטי התחרות"
נציגים מטעמן של אסם ומקאן .אסם שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בזהות שופטי התחרות,
ובכלל כך לאפשר לנציגים נוספים מטעמה של אסם לקחת חלק בשיפוט התחרות.
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"מועד הבחינה"
לצורך קביעת הזוכים על פי תקנון זה יערכו שופטי התחרות בחינה אחת ( ,)1ביום העוקב לכל יום תחרות
בתקופת התחרות ,למעט בימי ה' (חמישי) ,בהם תערך הבחינה ביום העסקים העוקב שלאחר מכן (יום
ראשון) ,כך שבסך הכל יהיו עשרה ( )10מועדי בחינה .אסם שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במועד
הבחינה ,ובכלל כך לאפשר את קיומם של מועדי בחינה נוספים.
"אפליקציית "/ "TiKToKאפליקציית טיקטוק"
אפליקציה המאפשרת לצלם ,לשתף ולתייג סרטוני ווידאו קצרים של עד  60שניות.
"אינסטגרם":
אתר האינטרנט ו/או האפליקציה של הרשת החברתית המקוונת "אינסטגרם".
"עמוד ביסלי בטיקטוק"
עמוד טיקטוק ייעודי של מותג ביסלי אשר שמו באפילקציית טיקטוק הינו  bissliosemוכתובתו הינה
./https://vm.tiktok.com/ZSGWCktK
"עמוד ביסלי באינסטגרם"
עמוד אינסטגרם ייעודי של מותג ביסלי אשר שמו באפילקציית אינסטגרם הינו  bissli_osem_ilוכתובתו
הינה .https://instagram.com/bissli_osem_il?igshid=102ht4sthyldf
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כללי ונספחים

2.1

ת קנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את
זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.
הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר של התחרות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם הם שיחייבו לצורך בחינת הוראות תקנון זה.
לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א'  -פירוט סוג הפרסים;
2.5.1
נספח ב'  -טופס אישור קבלת פרס.
2.5.2

.3

ההשתתפות בתחרות

2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

כל משתתף מוזמן ליצור סרטון בו הוא מבצע את אתגר הביסלי (להלן" :הסרטון") ,לשתף את
הסרטון באפליקציית טיקטוק ו/או בעמוד האינסטגרם הפרטי שלו ולתייגו עם התיוג
#ביסלי_( XBOXלהלן" :התיוג").
על מנת שמשתתף יוכל להשתתף בתחרות ,עליו להעלות סרטון בהתאם לאתגר ביסלי ולתייגו
בתיוג כמפורט בסעיף  3.1לעיל.
הסרטון לא יכיל אמירות או התבטאויות גזעניות ,פוגעניות ,גסות ,רמיזות או תכנים מיניים,
לשון רע ,מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ,ו/או כל אמירה ו/או כיתוב ו/או
פעולה שעלולים לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ,ו/או תכנים העשויים להביך ו/או לפגוע
בצופים בסרטון ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בציבור הרחב ,ו/או כל ביטוי או מנגינה שיש בהם כדי
להפר זכויות יוצרים ,סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד ג' כלשהו ,בארץ או בחו"ל (להלן:
"תוכן אסור").
אסם רשאית לפסול סרטון במידה והמשתתף לא קיים איזו מההנחיות המופיעות בתקנון זה.
השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא לכלול בסרטון תוכן אסור.
בעצם יצירת הסרטון ,שיתופו ותיוגו מצהיר המשתתף ומאשר ,כי:
א .קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן (לרבות כל שינוי שיעשה בהן).
ב .הוא מודע לכך שאסם אינה מתחייבת לעשות איזה שימוש בסרטון שלו.
ג .הוא מצהיר בזאת ,כי הסרטון הוא יצירה מקורית שלו ו/או של אדם מטעמו שנתן אישור
לשליחתו ,וכי אין בו (או בהצגתו ברבים) כל הפרה של זכויות יוצרים ,סימן מסחר ו/או של
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3.7
3.8

.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו ,בארץ או בחו"ל וכי אין בסרטון כל תוכן אסור
כמפורט בסעיף  3.3לעיל.
ד .השימוש באפליקציית טיקטוק ו/או ברשת החברתית אינסטגרם ,יצירת הסרטון ,שיתופו,
תיוגו וההשתתפות בתחרות על ידי המשתתף נעשים על אחריותו הבלעדית והוא קיבל
הסכמת ו/או אישור כל צד ג' הנדרשים לשם כך ולשם ההשתתפות בתחרות והוא מתחייב
לשפות את אסם ,עובדיה ,מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלום או
הוצאה שייגרמו לה ,ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ,בגין כל טענה ,תביעה ו/או
דרישה שתועלה נגד הסרטון על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הסרטון ו/או השימוש
שיעשה בו.
אסם שומרת לעצמה את הזכות למנוע ,להגביל ,להפסיק ו/או לבטל השתתפות של משתתף
כלשהו בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה.
בעצם השתתפותו בתחרות ,יצירת הסרטון ,שיתופו ותיוגו ,מקנה המשתתף ,בין אם זכה ובין אם
לאו ,ואף אם בוטלה השתתפותו בתחרות מכל סיבה שהיא ,את מלוא הזכויות בסרטון (לרבות
זכויות הקניין הרוחני) לאסם ,ובכלל זה מאשר הוא לאסם לעשות ,אם תבחר בכך ,כל שימוש
בסרטון ,לרבות פרסומו (בליווי פרטיו של המשתתף) ברבים ,ולרבות העתקתו ,הפצתו ,שיווקו,
מסירתו לציבור ,עיבודו ,עריכתו וכל כיוצ"ב ,וזאת בכל דרך בה תבחר אסם ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של עורכת
התחרות ,והכל  -ללא תמורה למשתתף .כמו כן ,מסכים המשתתף ,ככל שיתבקש על ידי אסם,
לחתום על כתב הסכמה למסירת מידע ולהקניית הזכויות בסרטון לאסם ,בנוסח שתספק אסם.
מובהר ,למען הסר ספק ,כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בסרטון
ו/או בפרטיו.

מהלך התחרות ופרסים
ביחס לאותם משתתפים שיצרו סרטון ,שיתפו את הסרטון ,תייגו אותו ומילאו אחר כל ההוראות
וההנחיות שהובאו בפניהם כמפורט בתקנון זה (להלן" :משתתף/ים זכאי/ם") ,תתאפשר השתתפות
בתחרות.
בכל שעה ( 60דקות) משעות התחרות בימי התחרות בתקופת התחרות יזכה ,מבין המשתתפים
הזכאים ,משתתף אחד ( )1אשר הסרטון שלו יהיה היצירתי ביותר לאותה שעת תחרות (להלן:
"המועמד לזכייה") ,והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אסם ,ובאופן המפורט להלן:
זהות המועמד לזכייה תקבע על ידי שופטי התחרות במועד הבחינה ביחס לכל יום תחרות ,וזאת
בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של שופטי התחרות ,כך שלמשתתפים הזכאים ו/או למועמד לזכייה
ו/או לכל מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.
במקרה שבו באחת משעות התחרות לא השתתף משתתף זכאי ,אזי אסם תהא רשאית לבחור,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,מועמד לזכייה נוסף מתוך כל המשתתפים הזכאים שהשתתפו
בתחרות.
לצורך קבלת הפרס ,מקאן תפנה אל המועמד לזכייה בתוך שבעה ( )7ימי עסקים ממועד הבחינה,
באמצעות הודעה לחשבון הרשת החברתית (טיקטוק או אינסטגרם) שממנו שיתף המועמד לזכייה
את הסרטון (להלן" :הודעת הזכייה") ,בבקשה לקבל את מספר הטלפון של המועמד לזכייה ליצירת
קשר .בנוסף ,אסם תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפרסם את שמות הזוכים בפוסט ייעודי בעמוד
האינסטגרם של ביסלי ו/או בתיוג ייעודי בעמוד ביסלי בטיקטוק.
במקרה שימסור המועמד לזכייה מספר טלפון כמבוקש תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד הודעת
הזכייה ,מקאן (ו/או מי מטעמה) תפעל לפנות אל המועמד לזכייה במספר הטלפון שמסר בלפחות
שלושה ( )3ניסיונות פנייה .ככל שלא ישלח המועמד לזכייה מספר טלפון ליצירת קשר בתוך חמישה
( )5ימי עסקים כאמור ,או ככל שלא יהיה מענה במספר הטלפון שנמסר לאחר שלושת ( )3ניסיונותיה
של מקאן ,זכאותו של המועמד לזכייה בתחרות תבוטל ואסם תהא רשאית לפנות למשתתף חלופי
שייבחר כמועמד לזכייה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
במעמד השיחה הטלפונית בין מקאן ו/או מי מטעמה יוכרז המועמד לזכייה כזוכה בפרס כאמור בהודעת
הזכייה (להלן" :הזוכה") ,ויבוצע תיאום ביחס להגעת שליח לכתובת שימסור הזוכה לצורך מסירת
הפרס ,באופן שבו הפרס יימסר לזוכה תוך שלושים ( )30ימים ממועד הודעת הזכייה .הזוכה יקבל
פרס אחד בלבד ,כאמור בהודעת הזכייה וכמפורט בנספח א' לתקנון זה.
במעמד מסירת הפרס וכתנאי לקבלתו ,על כל זוכה להציג לשליח את תעודת זהותו ,וכן לחתום בפני
השליח על טופס אישור קבלת פרס כמפורט בנספח ב' לתקנון זה .יובהר ,כי אסם תהא רשאית
להתנות את מימוש הפרס בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כפי שאלו יימסרו על ידה.
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 4.9מובהר כי הפרס כולל רק את הפריטים המוענקים כפרס וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת
מימוש הפרס ,אפוא ,תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.
 4.10הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להעברה.
 4.11זוכה לא יהיה רשאי להחליף את הפרס או חלק ממנו .כמו כן ,זוכה לא יהיה רשאי לערוך שינוי
בפרס ,או לבקש תמורה כספית בגינו.

.5

מיסים

5.1

יתכן שקבלת פרס תהא מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי
למסירתו .הזוכה יישא בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלת הפרס ,ויפעל
לנקיטת כל ההליכים הדרושים מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות
כלשהי בקשר לכך.
עורכת התחרות תהא רשאית לדרוש מהזוכה להעביר לרשותה את תשלום המס החל עליו בגין הפרס
בסמוך לאחר שאושרה זכייתו בפרס או עד בסמוך למועד אחר עליו תודיע לו עורכת התחרות ,לפי
שקול דעתה .לא שילם הזוכה את המס כאמור ,לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר
עם כך.

.6

מדיניות פרטיות

6.1

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בתחרות הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו ו/או
יאספו במהלך התחרות ,לרבות הסרטון ופרטיו האישיים (להלן" :המידע") ישמשו את אסם ו/או
מי מטעמה לצורך ניהול התחרות .המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על
פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.
אסם ו/או מי מטעמה עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים בתחרות ולאחסנו במאגרי
מידע שלה .מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או
לחשוף את המידע (אך מובהר ,כי מסירת המידע כאמור מתחייבת לשם השתתפות בתחרות); וכן כי
(ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי בנוסף לשימוש שיעשה במידע ,אגירתו והעברתו על פי תקנון זה,
אסם עשויה ותהא רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ,לאגור אותו במאגרי מידע וכן להעבירו
לתאגידים הקשורים אליה ולשותפים עסקיים ,ו/או להעבירו אל מחוץ לגבולות המדינה ,הכל
כמפורט במדיניות הפרטיות של אסם (כפי שמופיעה באתר אסם  -קישור לאתר אסם) ,והכול בכפוף
להוראות הדין.
התחרות נשואת תקנון זה עשויה להיות מסוקרת בפלטפורמות ובאמצעי תקשורת שונים ,לרבות
לצורך קידום מכירות .בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי
מותנית לפרסום הסרטון (לרבות זהותו ותמונתו) ולסיקור השתתפותו בתחרות ו/או פרסום הסרטון
באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה ,והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה ,לרבות טענה לזכות
מוסרית כלשהיא.

.7

אחריות

7.1

אסם ,אינה מתחייבת ,כי התחרות תתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת מערכות או טעות ולמשתתף
לא יהיו כל טענה או תביעה או דרישה כתוצאה מכך.
אסם ,אינה אחראית לפעילות התקינה של אפליקציית טיקטוק ,אתר אינסטגרם ,מערכות
האינטרנט ,הטלפון והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן ,ואין ולא תהיה לה שום אחריות
בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה
במערכות אלה ,וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתה והיא לא תישא באחריות להפסקות ו/או
הפרעות בשירות אשר יגרמו למשתתף בעיה בעת ההתקשרות ו/או ההשתתפות בתחרות.
המשתתף מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות התקשורת
והמחשוב הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה ,לרבות תקלות הנובעות
מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מהאמור ,ידוע למשתתף ,כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר,
את קליטת הסרטון או את ההשתתפות בתחרות ולמשתתף לא תהא כל טענה בשל כך.
במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של התחרות יינתן שיקול דעת מלא לאסם
להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לתחרות.
אסם ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי התחרות בקשר עם הפרסים ו/או כל
תכונה שלהם ,ולא תהא חייבת לזוכה כל פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
כמו כן ,יובהר כי ,לאסם אין כל אחריות ביחס לשווים של הפרסים  -ככל שצוין באיזה פרסום של
התחרות.

5.2

6.2

6.3

7.2

7.3

7.4
7.5
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7.6
7.7

פניה בקשר לתקלה ו/או פגם בפרסים תופנה לספק הפרסים כמפורט בנספח א' בלבד.
כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת
נפש בקשר עם הפרסים ,תופנה במישרין לספק הפרסים ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.
בנוסף ,ההשתתפות בתחרות מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,דרישה
ו/או תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לכך.
כל פניה בקשר להוראות תקנון זה ,לרבות קבלת מידע אינפורמטיבי בקשר לתחרות ,ובכלל כך מידע
אודות דרישות ותנאי התחרות ,תופנה במישרין למוקד הצרכנים של אסם ו/או למקאן (בהתאם
לפרטי הקשר המפורטים לעיל).

.8

קניין רוחני

7.8

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים במסגרת התחרות ,לרבות באתר האינטרנט של אסם
וברשתות החברתיות ,הם קניינה של אסם או קניינו של צד שלישי שהתיר לאסם את השימוש.
המשתתף אינו רשאי לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור (למעט כאמור
ביצירת הסרטון ,לצורך השתתפות בתחרות על פי ובכפוף לתקנון זה) ,בעצמו או בשיתוף עם צד ג',
בכל אמצעי שהוא ,ללא קבלת הסכמת אסם מראש וכתב .המשתתף מתחייב שלא לעשות כל שימוש
בסרטון ,למעט לצרכיו הפרטיים והאישיים.

.9

הדין החל וסמכות השיפוט
הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול כל דין אחר .סמכות
השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים
של תל-אביב יפו.

.10

שונות

 10.1אסם תהא רשאית לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת ו/או להפסיק את התחרות ו/או לשנות את
תקופת התחרות בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין .אסם תעדכן את המשתתפים
בדבר שינוי התקנון ,ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר אסם ייחשב עדכון כאמור.
 10.2מבלי לגר וע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר
מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם לא ייחשבו הפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד
ו/או זכות ו/או תרופה.
 10.3לא ישתתפו בתחרות עובדי אסם ,מנהליהם ,שותפיהם ,ספקיהם ,ובני משפחתם מקרבה ראשונה.
 10.4אסם רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל אישור זכאות לפרס ,אם לדעתה קיים חשש
סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
 10.5אסם תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או
בקשר עמה ,לרבות בקשר עם תקנון זה ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך .לא ניתן לערער על
החלטות אסם ,והכרעותיה סופיות ומוחלטת ,ומהוות ראיה מכרעת שאין אחריה דבר.
 10.6המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו ,כל
טענה ,תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
 10.7מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש ,כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע ,כי
עלולות ליפול טעויות בתחרות ,וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה ,טענה או
תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות ,ניהולה ,תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 10.8המשתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התחרות ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
 10.9התחרות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו,
והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לה את השתתפותו בתחרות,
וזאת ,באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם בלבד.
 10.10כל משתתף ,בעצם השתתפותו בתחרות ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון.
 10.11ניתן לעיין בתקנון התחרות באתר אסם.
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1

הנדון :כתב קבלת פרס  " -ביסלי מחלק  Xboxבכל שעה" (להלן" :התחרות")
אני הח"מ _____________ ,נושא/ת ת"ז מספר _____________ מכתובת
_____________________ ,מאשר/ת שאני בעל/ת מלוא הזכויות בסרטון אותו שיתפתי
באפליקציית טיקטוק ו/או בעמוד האינסטגרם של ביסלי במסגרת התחרות "ביסלי מחלק Xbox
בכל שעה" (להלן" :הסרטון") ,והאחראי/ת הבלעדי/ת לתוכן הסרטון .אני מאשר שקראתי את
תקנון התחרות ,ואני מצהיר/ה כי אני מסכים/ה למלוא תנאיו ומתחייב/ת לפעול על פיו .עוד אני
מאשר/ת ,כי אני עונה על הגדרת "משתתף זכאי" וכן על הגדרת "זוכה" בהתאם לתנאי התקנון.
באישורי זה ,מצהיר/ה אני בזאת כי ידוע לי כי יתכן שייעשה שימוש בפרטיי האישיים ,לרבות
שמירת ם על ידיכם ו/או תאגידים קשורים אליכם והעברתם לגורמים אחרים (לרבות מחוץ
לישראל) ,הכל כמפורט בתקנון התחרות ובכפוף להוראות הדין .עוד ידוע לי ,כי זכייתי יכול שתסוקר
ותפורסם באמצעי התקשורת השונים .הנני נותן/ת את הסכמתי המלאה לשימוש בפרטיי כאמור
לעיל וכן אני מצהיר/ה כי המידע שאני מעביר/ה ,מועבר מרצוני החופשי וכי אינני מחויב/ת להעביר
מידע זה על פי דין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מצהיר/ה בזאת ,כי הסרטון היא רעיון ויצירה מקורית שלי
ו/או של מי מטעמי שנתנ/ה לי אישור לשליחתה אליכם ,וכי אין בסרטון (או בהצגתו ברבים) או
בשליחת הפרטים האישיים ,כל הפרה של זכויות יוצרים ,סימן מסחר ,זכות לפרטיות ו/או של איזו
זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו ,בארץ או בחו"ל ואין בסרטון אמירות גזעניות ,פוגעניות,
גסות ,רמיזות או תכנים מיניים ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור כלשהו.
ידוע לי כי יתכן שייעשה שימוש בסרטון ,לרבות שמירתה על ידיכם ו/או תאגידים קשורים אליכם
והעברתה לגורמים אחרים (לרבות מחוץ לישראל) ,לצורך פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות
ו/או פרסום שלכם ,בכפוף למדיניות הפרטיות שלכם (המופיעה באתר קישור לאתר אסם) ולהוראות
הדין .הנני נותנ/ת את הסכמתי המלאה באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה לשימוש בסרטון כאמור ,וכן
אני מצהיר/ה כי העברתו נעשית מרצוני החופשי וכי אינני מחויב/ת להעבירו על פי דין.
הריני מקנה את מלוא הזכויות בסרטון (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לכם ,ובכלל זה מאשר/ת לכם
לעשות ,אם תבחרו בכך על פי שיקול דעתכם הבלעדי ,כל שימוש בסרטון בכל מקום שהוא בעולם,
לרבות על ידי העתקתו ,הפצתו ,פרסומו ,שיווקו ,מסירתו לציבור ,עיבודו ,עריכתו (לרבות על ידי
חיתוכו) ,תרגומו לשפות אחרות ,יצירת יצירה נגזרת ממנו (לרבות הפקת תמונות ,צילומים או
סרטים) ושימוש בו ,וכל כיוצ"ב ,וזאת בכל דרך בה תבחרו ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ,לרבות
במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום בכל האמצעים והמדיות הקיימים
כיום או שיהיו קיימים בעתיד.
ידוע לי כי לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה ,תגמול או תשלום מכל מין וסוג שהוא בקשר עם הקניית
הזכויות בסרטון כאמור ו/או כל שימוש שייעשה בו על ידיכם ,ככל שייעשה ואני מוותר/ת על כל
טענה בהקשר זה ,לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהיא.
הריני מאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא בכל
עניין הקשור לזכייתי ו/או הנובעות מזכייתי ,לרבות כל עניין הקשור בכתב הסכמה זה ,ובכלל כך
בשימוש שייעשה על ידיכם בסרטון ,ככל שייעשה ,בין היתר במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או
קידום מכירות ו/או פרסום עתידיים ,ככל שיהיו ,ובכלל זה עריכתו ,צילומו ,הפצתו וניצולו המסחרי
של הסרטון ,הצילומים או תפקידי במסגרתם ,כלפיכם או כלפי כל גורם אחר.
אני מאשר/ת שקיבלתי את הפרס בהתאם למפרט הטכני המופיע בתקנון.
אני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן משפחה של עובד קבוצת אסם ואינני קרוב/ת משפחה מדרגה
ראשונה של עובדיהם ומנהליהם.

"אסם השקעות בע"מ" ,משמעה  -אסם השקעות בע"מ ,קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת וכן תאגידים הקשורים
אליה ,לרבות תאגידים הנשלטים על ידה.
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ת"ז
נושא/ת
_______________,
הח"מ
אני
_____________________ ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי:

מספר

_____________

מכתובת

אני הח"מ מצהיר/ה כי קראתי כתב הסכמה זה ,ולאחר שבדקתי והבנתי את תוכנו ,מאשר/ת כי אני מסכימ/ה
לכל האמור בו ,על ידי חתימתי מטה:
חתימה____________________ :

תאריך________________ :

אישור אפוטרופוס
מכתובת
_____________
מספר
ת"ז
נושא
________________,
הח"מ
אני
______________________ ,מצהיר/ה ומאשר בזאת כי הנני האפוטרופוס החוקי של
_____________ ("הקטין").
הריני מסכימ/ה בזאת בשמי ובשם הקטין לכל תנאי כתב הסכמה זה ,ומאשר/ת כי נתתי את הסכמתי
לחתימתו של הקטין על כתב הסכמה זה ,וזאת מכח היותי האפוטרופוס החוקי של הקטין.
הריני מאשר כי לא תהיה לנו ,לי ולקטין ,ו/או לכל מי מטעמנו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם
ו/או כנגד כל מי מטעמכם ,בכל עניין ונושא הקשור לכתב הסכמה זה ,לרבות השימוש שייעשה על ידיכם
בסרטון.
ידוע לי כי הנכם מסתמכים על הצהרתי ואישורי לעיל.
חתימה____________________ :

תאריך_______________ :
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