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הגדרות.1

"אסם" / "עורכת התחרות"
;1-700-70-76-76טלפוני:שירות.60850שהם,934ת"ד,2הרימוןרח'בע"מ,השקעותאסם

.customer.services@il.nestle.comדוא"ל:

"אתר אסם"
https://www.osem-nestle.co.il./

"מקאן / "העוזרת לעורכת התחרות"
;03-7686450טלפוני:שירות.6971902אביבתל,2וולנברגראולרח'בע"מ,אביבתלמקאן

.info@maccann.co.ilדוא"ל:

"התחרות"
בהתאם לתקנון זה.תחרות נושאת פרסים בשם "ביסלי פרייסטייל דואט", הנערכת

"אתגר ביסלי פריסטייל דואט"
עבורלויאיתיהזמרעםיחדטיקטוקבאפליקצייתדואטלבצעבתחרותהמשתתפיםיתבקשובואתגר

הזמרידיעליבוצעו,דואטפריסטיילביסלילאתגרדוגמאותדואט.פריסטיילביסלישלהאתגרשיר
הטיקטוק ו/או בעמוד ביסלי בטיקטוק.איתי לוי ומשפיעני רשת נוספים ויופיעו, בין היתר, בעמודי

"שיר האתגר של ביסלי פריסטייל דואט"
היתר,ביןויופיע,לוי,איתיהזמרידיעלמבוצעואשרמטעמהמיו/אואסםשיצרהמקורישיר

ביסלישלהאתגרשירשלהמקוריבסאונדשימושטיקטוק.באפליקצייתאסםשלקמפייןבמסגרת
פריסטייל דואט מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.

"משתתף"
לוקחאשרהחוקי,אפוטרופסואוהורהוהסכמתאתקיבלאשר13גילמעלקטיןאו18גילמעלבגיר

זה.חלק ומשתתף בתחרות, והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון

"תקופת התחרות"
תחילתמועדאתלשנותרשאיתאסם.28.7.2021ביוםותסתיים20.7.2021ביוםתחלהתחרות
שעותאתו/אוהתחרותתקופתאתלקטועאולקצראולהאריךלרבותסיומה,מועדאתו/אוהתחרות
תקנוןתפרסםכן,לעשותאסםהחליטההבלעדי.דעתהשיקולפיועלמראש,הודעהללאהתחרות,

מעודכן באתר אסם ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.

1



"שופטי התחרות"
התחרות,שופטיבזהותשינוייםלערוךהזכותאתלעצמהשומרתאסםמקאן.שלמטעמהנציגים

בשיפוט התחרות.ובכלל כך לאפשר לנציגים נוספים מטעמה של אסם לקחת חלק

"מועד הבחינה"
.31.7.2021ליוםעד)1(אחתבחינההתחרותשופטייערכוזהתקנוןפיעלהזוכיםקביעתלצורך
שלקיומםאתלאפשרכךובכללהבחינה,במועדשינוייםלערוךהזכותאתלעצמהשומרתאסם

מועדי בחינה נוספים.

טיקטוק"/"אפליקציית"TiKToKאפליקציית"
שניות.60עדשלקצריםווידאוסרטוניולתייגלשתףלצלם,המאפשרתאפליקציה

"עמוד ביסלי בטיקטוק"
הינהוכתובתוbissli_osemהינוטיקטוקבאפילקצייתשמואשרביסלימותגשלייעודיטיקטוקעמוד

https://www.tiktok.com/@bissliosem.

כללי ונספחים.2

ממצההתקנוןועניין.דברלכלחוזהוהינובתחרותההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון2.1
הסכמה מלאה לכל האמור בו.את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה

לנקבה.גםמתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות2.2
התחרות.שלאחרפרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות2.3
זה.תקנוןהוראותבחינתלצורךשיחייבוהםאסםרישומיהאמור,מכלליותלגרועמבלי2.4
הבאים:הנספחיםמצורפיםזהלתקנון2.5

הפרסים;סוגפירוט-א'נספח2.5.1
פרס.קבלתאישורטופס-ב'נספח2.5.2

ההשתתפות בתחרות.3

ביסלישלהאתגרלשירטוקטיקבאפליקצייתהקישורעלללחוץמוזמןמשתתףכל3.1
שירלצלילידואטפריסטיילביסליאתגראתמבצעהואבוסרטוןוליצורדואטפריסטייל

").הסרטוןהאתגר של ביסלי פריסטייל דואט (להלן: "
ביסלישלהאתגרשירולמילותלמנגינהבהתאםיהיההסרטוןכימובהר,ספקהסרלמען3.2

שלהאתגרלשירטוקטיקבאפליקצייתהקישורעללחיצהבאמצעותבלבדדואטפריסטייל
ביסלי פריסטייל דואט, וכי אין להשתמש בצלילי רקע אחרים.

טיקטוקבאפליקצייתהסרטוןאתלשתףעליובתחרות,להשתתףיוכלשמשתתףמנתעל3.3
פריסטיילביסלישלהאתגרשיר(סאונד)ולצלילידואטפריסטיילביסלילאתגרבהתאם

לעיל.3.1בסעיףכמפורטדואט
מיניים,תכניםאורמיזותגסות,פוגעניות,גזעניות,התבטאויותאואמירותיכיללאהסרטון3.4

כיתובו/אואמירהכלו/אוהמשתתף,שאינואחראדםשלאישיאופרטימידערע,לשון
להביךהעשוייםתכניםו/אוכלשהו,ציבורו/אואדםברגשותלפגועשעלוליםפעולהו/או
מנגינהאוביטויכלו/אוהרחב,בציבורו/אואחרג'צדבכלו/אובסרטוןבצופיםלפגועו/או

בארץכלשהו,ג'צדשלאחרתזכותכלאומסחרסימןיוצרים,זכויותלהפרכדיבהםשיש
").תוכן אסוראו בחו"ל (להלן: "
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המופיעותמההנחיותאיזוקייםלאוהמשתתףבמידהסרטוןלפסולרשאיתאסם3.5
בתקנון זה.

תוכן אסור.השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא לכלול בסרטון3.6
בעצם יצירת הסרטון ושיתופו מצהיר המשתתף ומאשר, כי:3.7

כל שינוי שיעשה בהן).קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן (לרבות.1
שלו.הוא מודע לכך שאסם אינה מתחייבת לעשות איזה שימוש בסרטון.2
שנתןמטעמואדםשלו/אושלומקוריתיצירההואהסרטוןכיבזאת,מצהירהוא.3

סימןיוצרים,זכויותשלהפרהכלברבים)בהצגתו(אובואיןוכילשליחתו,אישור
איןוכיבחו"לאובארץכלשהו,שלישילצדהעומדתאחרתזכותאיזושלו/אומסחר

לעיל.3.4 בסעיףכמפורטאסורתוכןכלבסרטון
המשתתףידיעלבתחרותוההשתתפותהסרטוןויצירתטיקטוקבאפליקצייתהשימוש.4

לשםהנדרשיםג'צדכלאישורו/אוהסכמתקיבלוהואהבלעדיתאחריותועלנעשים
אומנהליהעובדיה,אסם,אתלשפותמתחייבוהואבתחרותההשתתפותולשםכך
זהובכלללה,שייגרמוהוצאהאותשלוםרווח,אבדןהפסד,נזק,כלבגיןמטעמהמי

הסרטוןנגדשתועלהדרישהו/אותביעהטענה,כלבגיןמשפט,והוצאותעו"דשכ"ט
בו.על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הסרטון ו/או השימוש שיעשה

שלהשתתפותלבטלו/אולהפסיקלהגביל,למנוע,הזכותאתלעצמהשומרתאסם3.8
הנמקה.משתתף כלשהו בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת

וביןזכהאםביןהמשתתף,מקנהושיתופו,הסרטוןיצירתבתחרות,השתתפותובעצם3.9
בסרטוןהזכויותמלואאתשהיא,סיבהמכלבתחרותהשתתפותובוטלהאםואףלאו,אם

בכך,תבחראםלעשות,לאסםהואמאשרזהובכלללאסם,הרוחני)הקנייןזכויות(לרבות
העתקתו,ולרבותברבים,המשתתף)שלפרטיו(בליוויפרסומולרבותבסרטון,שימושכל

תבחרבהדרךבכלוזאתכיוצ"ב,וכלעריכתועיבודו,לציבור,מסירתושיווקו,הפצתו,
מכירותקידוםו/אוציבוריחסיפעילויותבמסגרתלרבותהבלעדי,דעתהשיקוללפיאסם,

מסכיםכן,כמולמשתתף.תמורהללא-והכלהתחרות,עורכתשלפרסוםו/או
מידעלמסירתהסכמהכתבעללחתוםאסם,ידיעלשיתבקשככלהמשתתף,

כיספק,הסרלמעןמובהר,אסם.שתספקבנוסחלאסם,בסרטוןהזכויותולהקניית
ו/או בפרטיו.למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בסרטון

ופרסיםהתחרותמהלך.4
ההוראותכלאחרומילאוהסרטוןאתשיתפוסרטון,שיצרומשתתפיםלאותםביחס4.1

תתאפשר"),זכאי/םמשתתף/ים"(להלן:זהבתקנוןכמפורטבפניהםשהובאווההנחיות
השתתפות בתחרות.

יהיהשלהםהסרטוןאשרמשתתפים,)2(שניעדיזכוהזכאים,המשתתפיםכלמבין4.2
בכפוףוהכל"),לזכייההמועמד"(להלן:תחרותבתקופתהסרטוניםכלמביןביותרהיצירתי

לשיקול דעתה הבלעדי של אסם, ובאופן המפורט להלן:
בהתאםוזאתהבחינה,במועדהתחרותשופטיידיעלתקבעלזכייההמועמדזהות4.3

לזכייהלמועמדו/אוהזכאיםשלמשתתפיםכךהתחרות,שופטישלהבלעדידעתםלשיקול
ו/או לכל מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.

רשאיתתהאאסםאזיתבוטל,אותיפסללזכייהמועמדשלזכאותושבובמקרה4.4
כלמתוךנוסףלזכייהמועמדהבלעדי,דעתהלשיקולבהתאםחייבת),לא(אךלבחור

המשתתפים הזכאים שהשתתפו בתחרות.
עסקיםימי)5(חמישהבתוךלזכייההמועמדאלתפנהמקאןהפרס,קבלתלצורך4.5

אתלזכייההמועמדשיתףשממנוהטיקטוקלחשבוןהודעהבאמצעותהבחינה,ממועד
שלהדוא"לכתובתו/אוהטלפוןמספראתלקבלבבקשה"),הזכייההודעת"(להלן:הסרטון

בנוסף,הקשר").ליצירת"האמצעי(להלן:הפרסשליחתו/אוקשרליצירתלזכייההמועמד

3



בעמודייעודיבפוסטהזוכיםשמותאתלפרסםחייבת,לאאךרשאית,תהאאסם
.בעמוד ביסלי בטיקטוקבתיוג ייעודיהאינסטגרם של ביסלי ו/או

ימי)5(חמישהתוךכמבוקשהקשרליצירתאמצעילזכייההמועמדשימסורבמקרה4.6
לזכייההמועמדאללפנותתפעלמטעמה)מי(ו/אומקאןהזכייה,הודעתממועדעסקים

המועמדישלחשלאככלפנייה.ניסיונות)3(שלושהבלפחותשמסרהקשרליצירתבאמצעי
יהיהשלאככלאוכאמור,עסקיםימי)5(חמישהבתוךכמבוקשהקשרליצירתאמצעילזכייה
שלזכאותומקאן,שלניסיונותיה)3(שלושתלאחרשנמסרהקשרליצירתבאמצעימענה

לעיל.4.4 בסעיףכמפורטרשאיתתהאואסםתבוטלבתחרותלזכייההמועמד
מטעמהמיו/אומקאןביןהקשרליצירתהאמצעיבאמצעותהקשריצירתבמעמד4.7

יימסרוהפרס"),הזוכה"(להלן:הזכייהבהודעתכאמורבפרסכזוכהלזכייההמועמדיוכרז
כאמורבלבד,אחדפרסיקבלהזוכההזכייה.הודעתממועדימים)5(חמישהתוךלזוכה

בהודעת הזכייה וכמפורט בנספח א' לתקנון זה.
כשהואפרסקבלתאישורטופסלמקאןלשלוחזוכהכלעלהפרס,לקבלתכתנאי4.8

מימושאתלהתנותרשאיתתהאאסםכייובהר,זה.לתקנוןב'בנספחכמפורטידו,עלחתום
על ידה.הפרס בתנאים נוספים, לפי שיקול דעתה, כפי שאלו יימסרו

שיוציאוההוצאותיתרוכלכפרסהמוענקיםהפריטיםאתרקכוללהפרסכימובהר4.9
בלבד ועל חשבונם.הזוכים במסגרת מימוש הפרס, אפוא, תהיינה באחריות הזוכים

הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להעברה.4.10
שינוילערוךרשאייהיהלאזוכהכן,כמוממנו.חלקאוהפרסאתלהחליףרשאייהיהלאזוכה4.11

בפרס, או לבקש תמורה כספית בגינו.

מיסים.5

הרלוונטיבמועדבתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהאפרסשקבלתיתכן5.1
הפרס,בקבלתהכרוכיםוהתשלומיםההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאהזוכהלמסירתו.

תהיהלאולאסםלכךבקשרהמתאימותהרשויותמולהדרושיםההליכיםכללנקיטתויפעל
מחויבות כלשהי בקשר לכך.

עליוהחלהמסתשלוםאתלרשותהלהעבירמהזוכהלדרושרשאיתתהאהתחרותעורכת5.2
לותודיעעליואחרלמועדבסמוךעדאובפרסזכייתושאושרהלאחרבסמוךהפרסבגין

ולאהפרסלויימסרלאכאמור,המסאתהזוכהשילםלאדעתה.שקוללפיהתחרות,עורכת
תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

פרטיותמדיניות.6

נמסרואשרהפרטיםשכללכךמסכיםהואבתחרותהשתתפותובעצםכימאשרהמשתתף6.1
אתישמשו")המידע"(להלן:האישייםופרטיוהסרטוןלרבותהתחרות,במהלךיאספוו/או

המידעשמסירתלכךומסכיםמאשרהמשתתףהתחרות.ניהוללצורךמטעמהמיו/אואסם
לצורך כאמור.על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש

ולאחסנובתחרותהמשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהמטעמהמיו/אואסם6.2
חובהכלהמשתתפיםעלמוטלתלא(א)כיאלה,בהקשריםמובהרשלה.מידעבמאגרי

לשםמתחייבתכאמורהמידעמסירתכימובהר,(אךהמידעאתלחשוףאולמסורשבדין
שיעשהלשימושבנוסףכיעליו,ומוסכםלמשתתףידוע(ב)כיוכןבתחרות);השתתפות

במידעשימושלעשותרשאיתותהאעשויהאסםזה,תקנוןפיעלוהעברתואגירתובמידע,
עסקיים,ולשותפיםאליההקשוריםלתאגידיםלהעבירווכןמידעבמאגריאותולאגורכאמור,

(כפיאסםשלהפרטיותבמדיניותכמפורטהכלהמדינה,לגבולותמחוץאללהעבירוו/או
הדין.), והכול בכפוף להוראותקישור לאתר אסםשמופיעה באתר אסם -

שונים,תקשורתובאמצעיבפלטפורמותמסוקרתלהיותעשויהזהתקנוןנשואתהתחרות6.3
הבלתיהסכמתואתהמשתתףמביעבתחרותבהשתתפותומכירות.קידוםלצורךלרבות
בתחרותהשתתפותוולסיקורותמונתו)זהותו(לרבותהסרטוןלפרסוםמותניתוהבלתיחוזרת
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טענהכלעלמוותרוהואתמורה,כלללאשונים,תקשורתבאמצעיהסרטוןפרסוםו/או
בהקשר זה, לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהיא.

אחריות.7

שגיאות,תקלות,ללאתתקייםהתחרותכימתחייבות,אינןהתחרות,לעורכתוהעוזרתאסם,7.1
או דרישה כתוצאה מכך.נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה

טיקטוק,אפליקצייתשלהתקינהלפעילותאחראיותאינןהתחרותלעורכתוהעוזרתאסם,7.2
להןתהיהולאואיןכלשהן,ממוחשבותמערכותו/אווהתקשורתהטלפוןהאינטרנט,מערכות

תקלהכלבגיןו/אואחרשיבושכלו/אומשובשתקליטהו/אוקליטהאיבגיןאחריותשום
תישאלאוהיאבשליטתהאינואשראחרציודלכל וכןאלה,במערכותהקשורהאחרת

ו/אוההתקשרותבעתבעיהלמשתתףיגרמואשרבשירותהפרעותו/אולהפסקותבאחריות
ההשתתפות בתחרות.

מערכותהשונות,במערכותהמושקעיםהאמצעיםכלאףעלכילכך,מודעהמשתתף7.3
לרבותתקלה,אומטעותחסינותאינןאשרמורכבותמערכותהינןוהמחשובהתקשורת

תקלותתתכנהכילמשתתף,ידועמהאמור,לגרועמבליאנוש.מטעויותהנובעותתקלות
לאולמשתתףבתחרותההשתתפותאתאוהסרטוןקליטתאתהשאר,ביןשימנעו,טכניות

תהא כל טענה בשל כך.
דעתשיקוליינתןהתחרותשלהתקינהלהתנהלותתפריעאשרכלשהיתקלהשלבמקרה7.4

בקשרפעולהכללבצעאולקצראולשנותאולבטלברצונההאםלהחליטלאסםמלא
לתחרות.

משתתפיכלפיאחריותבכלתישאלאמטעמןמיו/אוהתחרות,לעורכתהעוזרתאסם,7.5
היהפיצויכללזוכהחייבותיהיוולאשלהם,תכונהכלו/אוהפרסיםעםבקשרהתחרות

לעורכתולעוזרתלאסםכי,יובהרכן,כמושהיא.סיבהמכלרצונולשביעותאינווהפרס
באיזה פרסום של התחרות.התחרות אין כל אחריות ביחס לשווים של הפרסים - ככל שצוין

לטיפולאחראיתתהיהאשרבלבד,למקאןתופנהבפרסיםפגםו/אולתקלהבקשרפניה7.6
בהם.

ו/אורצוןשביעותחוסרו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל7.7
צדתהאלאואסםלמקאןבמישריןתופנההפרסים,ו/אוהתחרותעםבקשרנפשעוגמת
סופיויתורועניין,דברלכלמהווה,בתחרותההשתתפותבנוסף,בה.לטיפולו/אולפניה
קשורהחברהו/אובתחברתו/אואסםנגדתביעהו/אודרישהטענה,כלעלחוזרובלתי

שלה ו/או נגד העוזרת לעורכת התחרות בקשר לכך.
ובכלללתחרות,בקשראינפורמטיבימידעקבלתלרבותזה,תקנוןלהוראותבקשרפניהכל7.8

הקשרלפרטי(בהתאםלמקאןבמישריןתופנההתחרות,ותנאידרישותאודותמידעכך
המפורטים לעיל).

רוחניקניין.8

שלהאינטרנטבאתרלרבותהתחרות,במסגרתהמופיעיםהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכל
שלקניינההםדואט,פריסטיילביסלישלהאתגרשירכךובכללהחברתיותוברשתותאסם
כללעשותרשאיאינוהמשתתףהשימוש.אתלאסםשהתירשלישיצדשלקניינואואסם

לצורךהסרטון,ביצירתכאמור(למעטכאמורהרוחניוהקנייןהיוצריםבזכויותשימוש
אמצעיבכלג',צדעםבשיתוףאובעצמוזה),לתקנוןובכפוףפיעלבתחרותהשתתפות

שימושכללעשותשלאמתחייבהמשתתףוכתב.מראשאסםהסכמתקבלתללאשהוא,
בסרטון, למעט לצרכיו הפרטיים והאישיים.

השיפוטוסמכותהחלהדין.9
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אחר.דיןכליחולולאבלבד,הישראליהדיןיהיהממנוהנובעכלועלזהתקנוןעלהחלהדין
המשפטלבתימוקניתהימנוהנובעיםו/אוזהלתקנוןהנוגעיםהענייניםבכלהשיפוטסמכות

המוסמכים של תל-אביב יפו.

שונות.10

לשנותו/אוהתחרותאתלהפסיקו/אולעתמעתזהתקנוןתנאיאתלשנותרשאיתתהאאסם10.1
אתתעדכןאסםדין.לכלובכפוףהבלעדידעתהשיקוללפיעת,בכלהתחרותתקופתאת

עדכוןייחשבאסםבאתרהמעודכןהתקנוןפרסוםזהולענייןהתקנון,שינויבדברהמשתתפים
כאמור.

איחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתףלעיל,מהאמורלגרועמבלי10.2
אותויזכוולאזהתקנוןשלהפרהייחשבולאאסםשלבשליטתהשאינובאירועמקורםאשר

בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
מכלמגיפהשלקיומהלרבות(המבצעעורכתבשליטתאיננואשראירועאירעבובמקרה10.3

")אסםבשליטתשאיננואירוע"(להלן:))Covid-19(הקורונהמגיפתלרבותשהואסוג
כליהיולאלמשתתפים-הפרסאתלממשהאפשרותלמניעתגורםהואכיסבורהואסם
להחליףברצונההאםלהחליטלאסםמלאדעתשיקולויינתןמכךכתוצאהתביעהאוטענה

אחרתפעולהכללבצעאוהפרסמימושמועדאתלשנותאואחריםבפרסיםהפרסאת
בקשר לפרס כאמור.

משפחתםובניספקיהם,שותפיהם,מנהליהם,ומקאן,אסםעובדיבתחרותישתתפולא10.3
מקרבה ראשונה.

קייםלדעתהאםלפרס,זכאותאישורלבטללעיל,האמורמכלליותלגרועמבלירשאית,אסם10.4
הדין.חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות

במהלכהשתתעוררשאלהלכלובנוגעלתחרותהקשורענייןבכלהסופיתהפוסקתתהאאסם10.5
ניתןלאכך.בשלטענהכלתהיהלאולמשתתףזה,תקנוןעםבקשרלרבותעמה,בקשרו/או

אחריהשאיןמכרעתראיהומהוותומוחלטת,סופיותוהכרעותיהאסם,החלטותעללערער
דבר.

אובשמוהבאיםולכללותהיהולאלואיןכיחוזר,בלתיבאופןבזאתמצהירהמשתתף10.6
בכלהתחרותלעורכתהעוזרתאוהתחרותעורכתכלפידרישהאותביעהטענה,כלמטעמו,

הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
לצורכיהינהבתחרותההשתתפותכיבמפורש,בזהמוצהרהאמור,מכלליותלגרועמבלי10.7

כללמשתתףתקיםלאההשתתפותמקרהבכלוכיבתחרות,טעויותליפולעלולותכישעשוע,
כלו/אותוצאותיהניהולה,התחרות,עםבעקיפיןאובמישריןהקשורהתביעהאוטענהעילה,

הכרוך בה.
מהם.לגרועאועליהםלהוסיףהתחרות,תנאיאתלשנותרשאיאינוהמשתתף10.8
למשתתףאובכלללציבורהתחרותעורכתמאתהצעהמהוויםאינםזהתקנוןו/אוהתחרות10.9

אתלהלהציעמשתתףלכלהתחרותעורכתמטעםהזמנהאלאאינםוהםכלשהו,
.זה, בשלמותם ובהם בלבדהשתתפותו בתחרות, וזאת, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון

המפורטיםהתנאיםבכלעמדכיומאשרמצהירבתחרות,השתתפותובעצםמשתתף,כל10.10
.בתקנון
אסם.באתרהתחרותבתקנוןלעייןניתן10.11
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נספח א' - פירוט סוג הפרסים (בכפוף להוראות התקנון)

סך מספר הפרסים
בכל תקופת

התחרות
תיאור הפרס

2

VIPכניסהכרטיסי5●
איתיהזמרשללהופעה

לוי*
מפנקביסלימארז●

לזוכהאחד(מארז
שיוענק לזוכה בלבד)

(*בהתאם למפרט המפורט להלן)

* מפרט הפרס, הינו כדלקמן:

לבחירתו);נוספיםאנשיםוארבעההזוכה(עבורלויאיתיהזמרשללהופעהכניסהכרטיסי5
**8.8.2021ביוםבקיסריהתערךההופועה

קיסריה")("אורקסטרהVIPה-למתחםהינםהכניסהכרטיסי

).Covid-19(הקורונהנגיףעםלהתמודדותבקשרהבריאותמשרדוהנחיותהדיןלהוראות**כפוף

7



נספח ב' - כתב קבלת פרס

2021בחודש________
לכבוד

1אסם השקעות בע"מ

2רימוןרח'
איזור התעשיה חמ"ן

60850שהם934ת"ד

גא"נ;
"התחרות")כתב קבלת פרס - "ביסלי פרייסטייל דואט" (להלן:הנדון:

מכתובת_____________מספרת"זנושא/ת,_____________הח"מאני.1
שיתפתיאותובסרטוןהזכויותמלואבעל/תשאנימאשר/ת,_____________________

"),הסרטון"(להלן:דואט"פרייסטייל"ביסליהתחרותבמסגרתטיקטוקבאפליקציית
מצהיר/הואניהתחרות,תקנוןאתשקראתימאשראניהסרטון.לתוכןהבלעדי/תוהאחראי/ת

עלעונהאניכימאשר/ת,אניעודפיו.עללפעולומתחייב/תתנאיולמלואמסכים/האניכי
התקנון.הגדרת "משתתף זכאי" וכן על הגדרת "זוכה" בהתאם לתנאי

לרבותהאישיים,בפרטיישימוששייעשהיתכןכיליידועכיבזאתאנימצהיר/הזה,באישורי.2
מחוץ(לרבותאחריםלגורמיםוהעברתםאליכםקשוריםתאגידיםו/אוידיכםעלשמירתם
יכולזכייתיכילי,ידועעודהדין.להוראותובכפוףהתחרותבתקנוןכמפורטהכללישראל),
לשימושהמלאההסכמתיאתנותן/תהנניהשונים.התקשורתבאמצעיותפורסםשתסוקר
וכיהחופשימרצונימועברמעביר/ה,שאניהמידעכימצהיר/האניוכןלעילכאמורבפרטיי

אינני מחויב/ת להעביר מידע זה על פי דין.
מקוריתויצירהרעיוןהינוהסרטוןכיבזאת,מצהיר/האנילעיל,האמורמכלליותלגרועמבלי.3

בהצגתו(אובסרטוןאיןוכיאליכם,לשליחתואישורלישנתנ/המטעמימישלו/אושלי
זכותמסחר,סימןיוצרים,זכויותשלהפרהכלהאישיים,הפרטיםבשליחתאוברבים)

בסרטוןואיןבחו"לאובארץכלשהו,שלישילצדהעומדתאחרתזכותאיזושלו/אולפרטיות
לפגועשעלולהאמירהכלו/אומינייםתכניםאורמיזותגסות,פוגעניות,גזעניות,אמירות

ברגשות אדם או ציבור כלשהו.
קשוריםתאגידיםו/אוידיכםעלשמירתולרבותבסרטון,שימוששייעשהיתכןכיליידוע.4

ו/אוציבוריחסיפעילויותלצורךלישראל),מחוץ(לרבותאחריםלגורמיםוהעברתואליכם
קישורבאתר(המופיעהשלכםהפרטיותלמדיניותבכפוףשלכם,פרסוםו/אומכירותקידום
ובלתיחוזרבלתיבאופןהמלאההסכמתיאתנותנ/תהנניהדין.ולהוראות)אסםלאתר
אינניוכיהחופשימרצונינעשיתהעברתוכימצהיר/האניוכןכאמור,בסרטוןלשימושמותנה

מחויב/ת להעבירו על פי דין.
מאשר/תזהובכלללכם,הרוחני)הקנייןזכויות(לרבותבסרטוןהזכויותמלואאתמקנההריני.5

מקוםבכלבסרטוןשימושכלהבלעדי,דעתכםשיקולפיעלבכךתבחרואםלעשות,לכם
עיבודו,לציבור,מסירתושיווקו,פרסומו,הפצתו,העתקתו,ידיעללרבותבעולם,שהוא

(לרבותממנונגזרתיצירהיצירתאחרות,לשפותתרגומוחיתוכו),ידיעל(לרבותעריכתו
לפיתבחרו,בהדרךבכלוזאתכיוצ"ב,וכלבו,ושימושסרטים)אוצילומיםתמונות,הפקת
פרסוםו/אומכירותקידוםו/אוציבוריחסיפעילויותבמסגרתלרבותהבלעדי,דעתכםשיקול

בכל האמצעים והמדיות הקיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד.
עםבקשרשהואוסוגמיןמכלתשלוםאותגמולתמורה,לכלזכאי/תאהיהלאכיליידוע.6

ואנישייעשהככלידיכם,עלבושייעשהשימושכלו/אוכאמורבסרטוןהזכויותהקניית
כלשהיא.מוותר/ת על כל טענה בהקשר זה, לרבות טענה לזכות מוסרית

אסם סחר, שותפות מוגבלת וכן תאגידים הקשורים אליה,", משמעה - אסם השקעות בע"מ, קבוצתאסם השקעות בע"מ"1
לרבות תאגידים הנשלטים על ידה.
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שהואסוגמכלטענותו/אודרישותו/אותביעותכלליתהיינהולאליאיןכימאשר/תהריני.7
זה,הסכמהבכתבהקשורענייןכללרבותמזכייתי,הנובעותו/אולזכייתיהקשורענייןבכל

יחסיפעילויותבמסגרתהיתרביןשייעשה,ככלבסרטון,ידיכםעלשייעשהבשימושכךובכלל
הפצתוצילומו,עריכתו,זהובכללשיהיו,ככלעתידיים,פרסוםו/אומכירותקידוםו/אוציבור

כלפיכם או כלפי כל גורם אחר.וניצולו המסחרי של הסרטון, הצילומים או תפקידי במסגרתם,
בתקנון.אני מאשר/ת שקיבלתי את הפרס בהתאם למפרט הטכני המופיע.8
קרוב/תואיננימקאןאואסםקבוצתעובדשלמשפחהבןאועובד/תאינניכימצהיר/האני.9

משפחה מדרגה ראשונה של עובדיהם ומנהליהם.

מכתובת_____________מספרת"זנושא/ת,_______________הח"מאני
, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי:_____________________

אניכימאשר/תתוכנו,אתוהבנתישבדקתיולאחרזה,הסכמהכתבקראתיכימצהיר/ההח"מאני
מסכימ/ה לכל האמור בו, על ידי חתימתי מטה:

חתימה:תאריך: ________________
____________________

אישור אפוטרופוס
מכתובת_____________מספרת"זנושא,________________הח"מאני

שלהחוקיהאפוטרופוסהנניכיבזאתומאשרמצהיר/ה,______________________
").הקטין("_____________

אתנתתיכיומאשר/תזה,הסכמהכתבתנאילכלהקטיןובשםבשמיבזאתמסכימ/ההריני
היותי האפוטרופוס החוקי של הקטין.הסכמתי לחתימתו של הקטין על כתב הסכמה זה, וזאת מכח

תביעהו/אודרישהו/אוטענהכלמטעמנו,מילכלו/אוולקטין,לילנו,תהיהלאכימאשרהריני
השימושלרבותזה,הסכמהלכתבהקשורונושאענייןבכלמטעמכם,מיכלכנגדו/אוכנגדכם

שייעשה על ידיכם בסרטון.
ידוע לי כי הנכם מסתמכים על הצהרתי ואישורי לעיל.

חתימה: ____________________תאריך: _______________
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