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 הגדרות: .1
 "תקופת הפעילות": 

. אסם רשאית לשנות את מועד תחילת  23:59בשעה   9.7.2022ותסתיים ביום  7:00בשעה  12.6.2022הפעילות תחל ביום 

תקופת הפעילות, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול  הפעילות ו/או את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את 

האמור   דעתה הבלעדי. החליטה אסם לעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן באתר אסם ולא תידרש הודעה נוספת מצידה.

 בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה ומגבלות, ככל ויוטלו.

 :"עורכת הפעילות" "אסם" או

 .  60850, שהם 934, ת"ד  2קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת, רח' הרימון 

 " חצי חינם"

 . חצי חינםרשת הקמעונאות 

 :"משתתפי הפעילות" ו/או  "משתתף"

₪ ומעלה בהתאם להוראות תקנון   49.90הרוכש בתקופת הפעילות מהמותגים המפורטים בתקנון זה בסך   18בגיר מעל גיל 

ואשר אינו בעל מנוי קיים לאחד ממועדוני הכושר "הולמס פלייס" בהווה    )ושומר את חשבונית הקניה, כהגדרתה להלן(זה 

)להלן גם: "המשתתפים   או שמינויו לרשת "הולמס פלייס" הסתיים בשלושת החודשים שקדמו למועד תחילת הפעילות

 . הזכאים"(

 "המוצרים"  ו/או"המוצרים המשתתפים בפעילות" 

חצי  תחת מותג זה והנמכרים ברשת " וחטיפיםדגני בוקר, מאפים משווקים תחת מותג "פיטנס" לרבות הון מוצרים מגו

 . "חינם

 ":"נקודות המכירה המשתתפות בפעילות

 . אונליין" )מקוונות("  ללא רכישות ",  חצי חינםסניפים וחנויות מרשת "

 "החשבונית" ו/או"חשבונית הקניה" 

 להלן.  3.1כהגדרתה בסעיף 

 " עמוד ההשתתפות"

 . יוכלו המשתתפים להשתתף בפעילות באמצעותו fitness.triv.co.ilעמוד ברשת האינטרנט שכתובתו 

 "הפרס" " ו/או "הפרסים

( לאחד  18לאדם מבוגר )מעל גיל    שנה קלנדריתמשך  ל  מנוי יחיד אחד בפרס בדמות    ת זכועשויים להמשתתפים הזכאים  

רשת הולמס  ובהתאם לתנאים שיקבעו על ידי   בכפוף לאמור בתקנון זה להלן  "הולמס פלייס "  מסניפי חדרי הכושר של רשת

 .פלייס



 

 

 " ספקית הפרסים"

 512466723ח.פ. , הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מפלייס   סהולמ

 " אתר אסם"

 .כתובת אתר האינטרנט של אסם

 גלוית ההשתתפות" "

  49.90גלויה שתימסר למשתתפים הזכאים בקופה הראשית בחצי חינם לאחר ביצוע הרכישה של המוצרים המשתתפים בסך  

רעיון מקורי למוצר חדש שהיה רוצה שאסם פיטנס תייצר  לכתוב  המשתתפים    יתבקשוומעלה בכפוף להצגת חשבונית ובה  

 . ותשווק

 כללי   .2

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, 

 ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו. 

 ה על כל מודעה או פרסום אחר. . הוראות תקנון זה תגברנ 2.1

 . הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.  2.2

 מטעמה, הם שיחייבו לצורך בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה. / . מבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי אסם2.3

 ההשתתפות בפעילות   .3

בודדת,   .3.1 רכישה  במסגרת  בפעילות,  המשתתפים  מהמוצרים  הפעילות  תקופת  במהלך  ירכוש  אשר  משתתף 

(, ויקבל חשבונית, המעידה על הרכישה  "הרכישה המינימלית"₪ )להלן:    49.90בסכום השווה או העולה על  

  שבונית" "הח המינימלית עם פירוט המוצרים המשתתפים בפעילות שנרכשו במסגרת הרכישה כאמור )להלן:  

החשבונית"  -ו יוכל  "מספר  העניין(  לפי  לאחר,  הראשית  לקופה  המינימלית  לגשת  הרכישה  ולקבל    ,ביצוע 

  וכן פרטים נוספים אשר ייתכן וידרשו שם  יואת פרטי החשבונית שביד  ה יתבקש למלא בגלויית השתתפות  

)להלן:  ותשווק    יטנס תייצרה רוצה שאסם פ שהי  חדש  למוצר  כתיבת רעיון מקוריולהשתתף בפעילות באמצעות  

  .(ההשתתפות" גלויית"

קורי  המהרעיון  את    יתבקשו המשתתפים הזכאים לכתוב  הפעילות   בגלוייתלאחר מילוי הפרטים הנדרשים   .3.2

    ."(הרעיון)להלן: "  שלהם למוצר חדש שהיו רוצים שאסם פיטנס תייצר ותשווק

 לשימוש פעם אחת בלבד, ללא תלות בזכייה או באי זכייה.  תחשבונית קניה ניתנכל  למען הסר ספק יובהר כי  .3.3

, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים  לא יכיל אמירות גזעניותההשתתפות    בגלוייתעל ידי משתתף   המידע שיוזן .3.4

מיניים, לשון רע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות  

ר כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת  אדם ו/או ציבו

מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה, לא יהא זכאי    של צד שלישי כלשהו. 

 להשתתף בפעילות, וכי לאסם תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בפעילות או לבטל זכיה. 

 ההשתתפות, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:   בעמודהפרטים ילוי בעצם מ

 . הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה. 3.5.1

  הוא מסכים מהווה אישור מצד המשתתף, כי קרא תקנון זה בעיון וכי    ההשתתפות  בגלוייתהפרטים  . מילוי  3.5.2

 . את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו יולכל האמור בו ומקבל על

. ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את אסם, עובדיה,  3.5.3

ובכלל זה שכ"ט    -מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן  

 .בקשר עם השתתפותוכל טענה, בגין   -עו"ד והוצאות משפט  

 סם ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות שימוש כלשהו ברעיון. . המשתתף מודע לכך כי א3.5.4

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר  גלויית ההשתתפותהמופיע ב  רעיון הוא בעל מלוא הזכויות ב.  3.5.5

הינו רעיון מקורי שלו וכי אין בו )או בהצגתו ברבים( כל הפרה של זכויות יוצרים, סימן    רעיוןבזאת המשתתף, כי ה

 מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו. 

http://www.osem.co.il/


 

 

ה.  3.5.6 כתיבת  בוטלה    גלוייתב  רעיוןבעצם  אם  ואף  לאו,  אם  ובין  זכה  אם  בין  המשתתף,  מקנה  ההשתתפות 

)לרבות זכויות הקניין הרוחני( לאסם, ובכלל זה   רעיוןהשתתפותו בפעילות מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות ב

שכתב, לרבות פרסומו ברבים, ולרבות העתקתו, הפצתו,    רעיון מאשר הוא לאסם לעשות, אם תבחר בכך, שימוש ב

ווקו, מסירתו לציבור, עיבודו, עריכתו וכל כיו"ב, וזאת בכל דרך בה תבחר אסם, לרבות במסגרת פעילויות יחסי  שי

 ללא תמורה למשתתף.    -ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של אסם, והכל 

רס  תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית הקניה, לצורך הוכחת זכאותו לפ .3.5

להלן. מבלי לפגוע ביתר תנאי תקנון זה, משתתף שלא יציג את החשבונית כשהיא    4בהתאם להוראות סעיף  

   במצב תקין וקריא להנחת דעת אסם, לא יהיה זכאי לפרס, והוא מוותר על כל טענה כנגד אסם בשל כך.  

פי שיקול דעתה הבלעדי  אסם שומרת על זכותה למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות על   .3.6

ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף את  

הוראות תקנון זה, תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש  

 לעיל.  על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור 

 מהלך הפעילות ופרסים  .4

שכתבו    ,משתתפים  15בתום תקופת הפעילות  ,  עורכת הפעילות או מי מטעמהבחרו על ידי  ימבין המשתתפים, י .4.1

 (.  "המועמדים לזכייה")להלן:  ביותר  כמקורייםרכת הפעילות או מי מטעמה ידי עו  בחרו עלישי  הרעיונותאת 

  .כל זוכה יקבל פרס אחד בלבדו  משתתפים  15במהלך תקופת המבצע יזכו בפרס  סך הכל .4.2

  למועמדים לזכייה באמצעות הטלפון בתום תקופת הפעילות    אסם ו/או מי מטעמה  תודיע  לצורך קבלת הפרסים .4.3

כאמור בתום  על כך, וזאת  ההשתתפות    עמודבהתאם לפרטים האישיים הרלוונטיים שנכתבו ב  או באופן אחר 

הפעילות )תקופת  בלפחות שלושה  לזכייה  אל המועמדים  לפנות  אסם תפעל  מועמד  3.  לכל  פנייה  ניסיונות   )

לזכייה, ככל שלא יהיה מענה לאחר ניסיונותיה של אסם, זכאותו תיפסל ואסם תפנה למועמד לזכייה הבא  

 בתור, אשר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. 

, באמצעות דואר אלקטרוני  או למי מטעמה  זכייתם, ידרשו המועמדים לזכייה להעביר לאסםעל מנת לאשר את   .4.4

צילום תעודה מזהה  צילום חשבונית הקניה המזכה;  תקבע אסם, את המסמכים הבאים:  או בדרך אחרת ש

 . לאימות פרטי המשתתף

חרת, יוכרז המועמד לזכייה  לאחר וידוא נכונות הפרטים של המועמד לזכייה כמפורט לעיל, וככל שאין מניעה א  .4.5

( ואסם ו/או מי מטעמה יצרו עימו קשר טלפוני על מנת לבשר לו על  "הזוכים"ו/או    "הזוכה"כזוכה )להלן:  

 . ולתאם עמו את קבלת הפרס זכייתו 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו מועמד לזכייה העביר באמצעות דואר אלקטרוני לאסם חשבונית קניה   .4.6

שהפרטים בה אינם מופיעים בשלמות, או שהמודפס עליה אינו ברור די צרכו בין אם כתוצאה מצילום לא ברור  

)להלן:   אחרת  סיבה  מכל  פגומה"או  קניה  לפס"חשבונית  דעת  שיקול  לאסם  תהא  או  (,  הזכייה,  את  ול 

לחילופין, להורות למועמד לזכייה להמציא את החשבונית פעם נוספת, כאשר היא סרוקה לשביעות רצונה של  

אסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או להורות למועמד לזכייה לגשת לסניף בו בוצעה הרכישה, לבקש שחזור  

תו וזאת  תקינה.  קניה  חשבונית  צילום  לאסם  ולספק  יומיים  חשבונית  מועמדתו    קבלתמך  בדבר  ההודעה 

לזכייה. במידה ולא סיפק המועמד לזכייה חשבונית תקינה במועד האמור, זכאותו לפרס תיפסל. יובהר, כי  

 . ושיקול דעתה הבלעדי של אסם, כאמור לעיל, יהא בהתאם לכל מקרה לגופ

במקרה שמשתתף מסוים הזין  עורכת הפעילות לא תהא אחראית ותהא רשאית לפסול השתתפות ו/או זכייה   .4.7

פרטים שגוים ו/או פרטים שאינם תואמים לחשבונית הרכישה ו/או במקרה שפרטיו האישיים של המשתתף  

   ההשתתפות באופן חסר, כפול, לקוי או שגוי. בגלוייתהוזנו 

מימוש הפרס  וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת    להולמס פלייס  המנוימובהר כי הפרס כולל רק את   .4.8

 . ספת, תהיינה באחריות הזוכים בלבדוכל הוצאה נו   שינויים במנוי, ביטוחים, לרבות הוצאות נסיעות

 הפרס ופרטיו. ולזוכים לא תהיינה טענות לגבי   אסם רשאית להחליף או לשנות את הפרס .4.9

 .להעברההפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים  .4.10



 

 

 או לבקש תמורה כספית בגינו.  או לערוך בו שינוי זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס .4.11

אך זאת פרט לסניפי    ,זוכה יוכל לבחור לממש את הפרס בהתאם למיקום מגוריו באחד מסניפי ספקית הפרס .4.12

-ו  , בורסה רמת גן, גבעת שמואל, רעננה, ראש העין אייקון באשר שבעקרית אונו, גרנד חיפהספקית הפרס ב

1REBEL.    רישום המנוי וכל תפעולו, ייעשה באופן בלעדי אל מול ספקית הפרס ובהתאם לתנאיה מימוש הפרס  

  .שהיא לפרס ומימושואו אחריות ולאסם לא תהיה כל נגיעה 

 

 מדיניות פרטיות  .5

במהלך 5.1 ידו  על  נמסרו  אשר  הפרטים  שכל  לכך  מסכים  הוא  בפעילות,  השתתפותו  בעצם  כי  מאשר  המשתתף   .

ואף לצורך    לצורך ניהול הפעילות ומסירת הפרסים  האו מי מטעמ   "( ישמשו את אסםהמידעהפעילות )להלן: "

 ואת דבר זכייתם במדיות שונות, מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות. פרסום שמות הזוכים 

 . . המשתתף מאשר ומסכים שמסירת המידע נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור5.2

. אסם עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי  5.3

)א( לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את פרטיהם )אך מובהר, כי מסירת  

ש   / במקרה  פרס  וקבלת  בפעילות  השתתפות  לשם  מתחייבת  כאמור  פרטים  ידוע  חשיפת  )ב(  כי  וכן  זכיה(;  ל 

למשתתף ומוסכם עליו, כי אסם עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים,  

הגנת הפרטיות, התשמ"א  בחוק  )כהגדרת המונח  מידע  במאגרי  לתאגידים  1981-לאגור אותם  וכן להעבירם   )

ים עסקיים, הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי )ג( אסם קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות אחיות( ולשותפ

 תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה. 

. אסם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה 5.4

ידה-בלתי על  לנתונים שיאספו  אינה  מורשית  אסם  לכן,  מוחלט חדירה כאמור.  באופן  לשלול  כדי  בהם  אין   ,

 . מורשית למידע שייאסף -מתחייבת, כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי

מכירות.  5.5 קידום  לצורך  לרבות  שונים,  תקשורת  באמצעי  מסוקר  להיות  עשוי  זה  תקנון  נשוא  הפרסים  מתן   .

ות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום שמו ולסיקור מסירת  בהשתתפותו בפעיל 

 הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים, ללא כל תמורה.

 אחריות  .6

נפילת מערכות או טעות 6.1 ללא תקלות, שגיאות,  כי הפעילות תתקיים  אינה מתחייבת,  ו/או מי מטעמה,  . אסם 

עה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא  ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תבי 

ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של אסם, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו  

 בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.

הפעילות בקשר עם הפרסים, איכותם, שביעות רצונם של אחריות כלפי משתתפי  ב. אסם או מי מטעמה לא תישא  6.2

יודגש כי    .וי היה והפרס אינו לשביעות רצונוהזוכים מהפרס ומאופן מימושו, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצ

אין עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה נושאים בכל אחריות כלפי הזוכים, ו/או כלפי כל מי מטעמם, בכל הנוגע  

או לכל נזק אחר הקשור    רת מימוש הפרס, הפרס, לנזקים כלשהם, גופניים או אחרים שיגרמו במסגלמימוש  

במימוש הזכייה בפרס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפים פוטרים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה  

 ביחס לשימוש בפרס. ביטוחית או אחרת מכל חבות או אחריות

פגם   למימוש,  פניה בקשר  .אחריותהבו  כפוף לתנאי ספקית הפרסיםיהא    וטיבם   . מימוש הפרסים6.3 תקלה ו/או 

   .ה או לטיפול בהואסם לא תהא צד לפני בפרסים תופנה לספקית הפרסים בלבד

 קניין רוחני  .7

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות, הם קניינה של אסם או קניינו של צד שלישי בו  

רשאית אסם לעשות שימוש. המשתתפים בפעילות אינם רשאים לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני  



 

 

כאמור, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, על ידם או בשיתוף עם צד שלישי, בכל  

 אמצעי שהוא, שלא בקבלת הסכמת אסם מראש וכתב. 

רעיון בגלוית ההשתתפות מצהיר המשתתף כי מדובר ברעיון מקורי שלו והיא הוא מאשר לאסם או  בעצם רישום ה

 מי מטעמה לעשות שימוש ברעיון ללא כל תמורה שהיא. 

שקיבלה ממשתתפי    מהרעיונותמובהר כי אסם תהיה רשאית אך לא חייבת לעשות שימוש חלקי או מלא באיזה  

קבלת תמורה כלשהי. בין היתר תהיה אסם רשאית לשנות, לפתח, להסב  הפעילות מבלי שהמשתתפים יהיו זכאים ל

 לגנוז או להשתמש בכל אופן שהוא, בהתאם לשיקול דעתה, ברעיונות שיתקבלו במסגרת הפעילות. 

בב יהיו  ששלחו  הרעיונות  כי  המשתתפים  מסכימים  הפעילות,  במסגרת  לאסם  הרעיונות  שליחת  עלותה בעצם 

מובהר כי אסם תהיה בעלת הקניין הרוחני בכל ההצעות ו/או הרעיונות שיועברו אליה על ידי  המלאה של אסם וכן 

 משתתפים במסגרת הפעילות זאת כאמור מבלי שיהיו המשתתפים זכאים לקבלת תמורה בגין הרעיונות. 

 שונות .8

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע  9.1

   סעד.שאינו בשליטתה של אסם  או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל 

 . לא ישתתפו בפעילות עובדי אסם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.  9.2

. אסם שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את 9.3

הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל  

 עת לעת באתר אסם.  דין. אסם תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מ

סביר 9.4 חשש  קיים  לדעתה  אם  לפרס,  זכאות  אישור  לבטל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  רשאית,  אסם   .

 שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.

כלשהו של הפעילות, תגברנה 9.5 פרסום אחר  לבין  זה  בין הוראות תקנון  או אי התאמה  . בכל מקרה של סתירה 

 אות תקנון זה. הור

בהתאם להוראות התקנון תלויות בין היתר או מימושו  . מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת הפרס  9.6

בהשלכות של נגיף הקורונה ובהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות להשליך על התנהלותה התקינה  

כן כי עורכת הפעילות או מי מטעמה ידרשו לשנות או  של הפעילות. לאור האמור ובהתאם לאילוצים כאמור, יית

הפרס,  למימוש  /לדחות את הפעילות ו/או לשנות את הפרס, להמירו בפרס חלופי או לדחות את המועד לקבלת  

 של עורכת הפעילות ובכפוף להנחיות הגופים הרלוונטיים.  ההכל בהתאם לשיקול דעת 

   ון זה והכרעותיה סופיות.. לא ניתן לערער על החלטות אסם בהתאם לתקנ9.7

 


