
 בפייסבוק ויטמינצ'יק פריפעילות  תקנון

 כללי  .1

בע"מ  1.1 השקעות  אתכם    "( החברה"  -  )להלן   אסם  במזמינה  פרסים  להשתתף  נושאת  פעילות 
  "הפעילות"  -)להלן    https://bit.ly/3ooCYV8שכתובתו    "ויטמינצ'יק"מותג  בעמוד הפייסבוק של  

 .(, בהתאמה"הפעילות  עמוד" -ו

 את ממצה התקנון .ועניין דבר לכל חוזה והינו בפעילות ההשתתפות תנאי את מסדיר זה תקנון 1.2
 .  בפעילות להשתתפות בקשר החברהו  יםהמשתתפ וחובות זכויות

הוא    בפעילות השתתפותה בעצם 1.3 כי   באופן זה תקנון הוראות לכל םמסכימאשר המשתתף 

 .וכן כי הוא עומד בכל תנאי תקנון זה  חוזר ובלתי מוחלט

נסטלה, מפעילי    -בכל מקום בתקנון זו בו כתוב "החברה" הכוונה גם לתאגידי קבוצת אוסם 1.4
 וכל מי מטעמם.  עמוד הפעילות

 הפעילות תקופת .2

    "(.הפעילות  תקופת" -)להלן  31.8.2022יום ל ועד 1.8.2022 מיום  החל תקייםת הפעילות 2.1

ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את הפעילות    החברה 2.2

ושתוקפה    עמוד הפעילות ו/או תקופת הפעילות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם ב
מי שתבחר    דיייהיה  אחר  מועד  בכל  הבלעדי  החברהאו  דעתה  לשיקול  כי בהתאם  מוסכם   .

 מוותר על כל טענה בקשר לאמור.  משתתףפיקה והולמת וה תשמש הודעה מס ,כאמור ,הודעה

 התנאים להשתתפות בפעילות .3

)להלן   3.1 הבאים  המצטברים  בתנאים  שעמד  משתתף  רק  להשתתף  זכאי  יהיה    - בפעילות 
 "(:  המשתתף"

  .18אדם פרטי מעל גיל    והינ ףהמשתת 3.1.1

 המשתתף הינו בעל עמוד פרטי ברשת "פייסבוק".  3.1.2

לפחות   3.1.3 רכש  פרי"    מוצרים  4המשתתף  "ויטמינצ'יק  שהחל  של  בתקופה  וזאת 
את התגובה  ( ועד היום בו העלה המשתתף  1.8.22ממועד תחילת תקופת הפעילות )

   ."תקופת הרכישה"( -לפוסט הפעילות כמפורט בתקנון זה )להלן  מטעמו

נדרש  )  בגין רכישת המוצרים כאמור  הרכישהאת חשבונית    על המשתתף לשמור
יהיה   החשבונית  הרכישהשתאריך  תקופת  המוצרים    .(במהלך  רכישת  כי  מובהר 

( מפוצל  באופן  להיעשות  שוניםיכולה  יירכשו  במועדים  שבמצטבר  ובלבד  ע"י  ( 
בתקופת הרכישה    יירכשו  וכן שכל המוצרים  כאמור  מוצרים   4לפחות  המשתתף  

הרלוונטיות החשבוניות  כל  את  לשמור  יש  כאמור  אחת    )במקרה  כל  ושתאריכי 
 מהחשבוניות יהיו בתקופת הרכישה(. 

 המשתתף פרסם תגובה לפוסט בעמוד הפעילות כמפורט בתקנון זה.  3.1.4

 עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובהוראות הדין.  המשתתף  3.1.5
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בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות תקנון זה, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל   3.2
 את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו.   

, כי הוא מקבל את  בתחרותמסכים, מאשר ומצהיר כל משתתף    בפעילותההשתתפות    בעצם 3.3
   לו.מסכים הוראות התקנון ו

 בפעילות ההשתתפות .4

פעילות   4.1 תתקיים  שבוע  בכל  כאשר  הפעילות,  בתקופת  תתקיים  חדשה  שבועית  הפעילות 
 .  באמצעות פוסט חדש שיועלה לתגובת המשתתפים

 כמפורט להלן: הפעילויות השבועיות יתקיימו בתאריכים

 . 6.8.22 - 1.8.22: 1פוסט 

 . 13.8.22 - 7.8.22: 2פוסט 

 .20.8.22  - 14.8.22: 3פוסט 

 .27.8.22  - 21.8.22: 4פוסט 

 )יום ד'(.  31.8.22  - 28.8.22: 5פוסט 

ביום  יועלה לעמוד הפעילות  ,  "(השבועיהפוסט  "   -להלן)שיועלה מטעם החברה  הפוסט השבועי  
ראשון בכל שבוע בתקופת הפעילות )למעט בשבוע הראשון לפעילות, בו יועלה הפוסט ביום שני,  

1.8.22) . 

בעמוד   פרסומו  ממועד  החל  הפעילות  במסגרת  שהועלה  שבועי  פוסט  לכל  להגיב  יהיה  ניתן 
שבו ניתן יהיה    (5)פוסט    )למעט השבוע האחרוןבמוצ"ש באותו שבוע    23:59הפעילות ועד השעה  

רביעי,   יום  עד  לפוסט  לא  .  (23:59בשעה    31.8.22להגיב  הנ"ל  השעה  לאחר  שיועלו  תגובות 
 . ייבדקו

בפעילות  ה 4.2 להשתתף  המעוניינים  תגובהמשתתפים  מהל  יפרסמו  יותר(  )או    יםפוסט אחד 
  "(.התגובה"  -)להלן  הרלוונטי בהתאם להנחיות בפוסט השבועיים

תנאי תקנון זה וכל  ,  השבועיהנחיות הפוסט  ב  העומדות המשתתף מתחייב להעלות רק תגובות   4.3
 לדין וכיו"ב.   תברגשות הציבור, מנוגד ת , פוגעמתהול השאינ דין, ולא להעלות תגובה

אשר    בפעילות הבלעדי, כל משתתף    םלפסול, על פי שיקול דעת  יםו/או מי מטעמה רשא החברה 4.4
  ו משתתף ו/או מי מטעמתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תהיה לכל  מהוראה  ב  או לא עמד  הפר

 כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

 בעמוד)  המשתתף של פייסבוקדף הב תוצגתכן כי  יי על ידי המשתתף,    התגובהלאחר פרסום   4.5

 .בפעילות פרס על מתמודדאו /ו בפעילות משתתף שהוא כך על המעידה  הודעה( Wall- רהקי

 ותהא גלויה כלפי כל.  עמוד הפעילות, יכול שתופיע ב עמוד הפעילותכל תגובה שתעלה ל 4.6
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   .ותשונ גובותת עם  ,פעמים מספר בפעילות להשתתף רשאי משתתף כל 4.7

 .הפעילות תקופת בכל בלבד אחת פעם לזכות רשאי היהי ףמשתת כל 4.8

  כחברות  רשומות שהן בין,  התארגנויות או/ו קבוצות על אסורה בפעילות ההשתתפות 4.9
 . כך שאינן ובין בפייסבוק

 ףהמשתת את מזכה אינה בפעילות ההשתתפות או/ו ההרשמה עצם כי מובהר ספק הסר למען 4.10
 .כלשהו בפרסו עצמ

רשאית  החברה 4.11 ולפרסם    תהיה  שימוש  הת לעשות  הפעילותל שהועלו  ת  גובואת  ידי    עמוד  על 
, בכל פלטפורמה ו/או כלי מדיה )ככל שיהיו(, באופן ובזמן בלתי מוגבלים, לכל צורך  המשתתפים

ת  גובועצם השתתפות בפעילות מהווה הסכמה לפרסום הת  ועניין, לרבות לצורכי יחסי ציבור.
 . החברהבהתאם לשיקול דעת  שמעלים המשתתפים

 ים הזוכ בחירת .5

עם   5.1 זה   שפורטו  המוקדמים  התנאים  בכל  דו שיעמת  גובו הת המשתתפים  זכאים    בתקנון  יהיו 
 בפעילות. להשתתף 

  צוות על ידי    תגובות המשתתפיםשיפורסם בתקופת הפעילות, יישפטו    שבועיביחס לכל פוסט   5.2

מועמדים לזכיה    25)חמישה( מועמדים לזכיה )כלומר סה"כ    5וייבחרו    החברהשופטים נציגי  
  תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של   התגובות הזוכות. ההחלטה בדבר  בכל תקופת הפעילות(

התגובה הכי מרגשת/ מעניינת/  השופטים כאשר הקריטריונים לשיקול הדעת יהיו, בין היתר:  
לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה  החלטת השופטים הינה סופית ומובהר כי    )וכיו"ב(.  יצירתית

  ו/או תביעה מכל סוג לענין זה.

 . עמוד הפעילות בהחברה רשאית להודיע על שמות הזוכים  5.3

בפעיל  5.4 כי  ז מובהר  הצבעות/  וות  לכמות  משמעות  שום    המשתתפות ת  גובולת"לייקים"    אין 
הצבעות/ כמות  ת   בפעילות.  לא  כאמור,  לא  י"לייקים"  השיפוט,  צוות  בשיקול  בחשבון  לקח 

 תהווה משתנה משפיע בפעילות ולא תקנה יתרון בכל צורה שהיא למשתתף. 

  החברה של  הפייסבוק בדפי או/ו  הפעילותעמוד ב  לפרסם םרשאי יהיו  מטעמה מי או/ו החברה 5.5
 או/ו יםהמשתתפ  של הפרופיל  ותמונת שמם  את ,  האינטרנט שלה ו/או בכל מדיהאו באתר  /ו

 .במסגרת הפעילות תהה שהועל גובהת, וכן את הזוכים או/ו  לזכייה יםהמועמד 

 יםלזוכ הודעה .6

בסעיף    הזוכים,בחירת   לאחר 6.1  בה בפייסבוק  הודעה לזכייה למועמד תישלח  ,לעיל  5כאמור 

וכן   קשר  ליצירת ו/או פרטים אחרים   ושל הטלפון  מספר  את  לחברה  למסור  המועמד שיתבק
הרכישה חשבונית  את  לחברה  בסעיף    לשלוח  אימות  הודע "  -ן  להל)  לעיל  3.1.3כמפורט  ת 

 (.", בהתאמהחשבונית הרכישה" -ו "הפרטים
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 מעת שעות 72  תוך באופן הנקוב בהודעה  הפרטיםת אימות  להודע להשיב לזכייה  המועמד על 6.2

  לרבות בהודעה,   המבוקשים הפרטים  כל את ולציין,  (החברה)כפי שנשמר אצל    ההודעהשליחת  
  .וכן לצרף את חשבונית הרכישהוכתובת דוא"ל   טלפון מספר, משפחה שם, פרטי שם

השיב   במידה 6.3 לא  הפרטיםל  והמשתתף  אימות  כאמור,  72בתוך    הודעת    החברה תהא    שעות 
,  כאמור  במקרה.  כך  בגין  טענות   כל   ול   יהיו   ולא ,  לזכייה  המועמד  ף המשתת  רשאית לפסול את 

 . לזכייה הבא  למועמד לפנות)אך לא חייבים(  םרשאי יהיו   מטעמה מי  או/ו  החברה

צירף את    , הנדרשים הפרטים את  מסר ת אימות הפרטים,להודע במועד  שהשיב לזכייה מועמד 6.4
 (החברה)או אחר לפי בחירת    טלפוני קשר  נוצרו   בהתאם להוראות תקנון זה  חשבונית הרכישה

 .כזוכה וכרז, י בפרס לזכות  זכאיהוא נמצא ו מטעמה מי או/ו החברה לביןו  בינ

 הזכייה ת הודע .  בפרס וזכיית על  הודעה יםזוכ כל אחד מהל תישלח ,יםהזוכ בחירת לאחר 6.5

ף המשתת פייסבוק של המייל  תיבתב או/ו שמסר האלקטרוני הדואר כתובת באמצעות תשלח
 "(. הזכייה הודעת"  - להלן) הזכייה פרטי את תכלול והיא

  לצורך  הזכייה  בדבר  אישור   תהווה   ,בפרס  וזכיית   על   ףלמשתת  המודיעה  זכייה   הודעת  קבלת   רק 6.6
 .זה תקנון הוראות בכל הזוכה לעמידת   בכפוף, הפרס קבלת

 לחברה  ובהודעותי  או/ו לפעילות ההרשמה בעת הזוכה שמסר הפרטים אםלמען הסר ספק,   6.7

  הזכייה פרטי את עמו לתאם יהיה ניתן לא או/ו  מדויקים או/ו נכונים אינם מטעמה למי או/ו

 לקבל הזוכה  מן שייבצר במידה   או/ ו  אימות הפרטים תהודעשליחת   ממועדשעות    72  בתוך

  הפרס  למסירת מטעמה מי או/ ו  החברה השקבע הזמנים ללוח בהתאם או לממשו  הפרס את
  ולבחור  הזוכה של וזכיית את לפסול תרשאי  מטעמה מי או/ו החברה היה, תלמימושו או/ו

  בגין  אחריות בכל יישאו לא מטעמה מי או/ו החברה  .יהיהזכ מועמדי  מתוך חלופי בזוכה
 .זה סעיף להוראות בהתאם זוכה פסילת

 פרסה מימוש .7

)או באופן אחר, לבחירת החברה(    יקבל יחד עם הודעת הזכיהזוכה אשר קיבל הודעת זכייה כל   7.1
 שובר דיגיטלי למימוש הפרס. 

עם השובר.   7.2 יחד  לזוכים  יישלחו  מימושו  ומועד  שובר הפרס  מימוש  למימוש  פרטי  האחריות 
מכל  במועד    הפרסהיה ונבצר מן הזוכה לממש את  השובר לפי תנאיו הינה של הזוכה בלבד.  

וכל מי מטעמה יהיו פטורים    החברהו , לא יהיה הזוכה זכאי לכל פיצוי או תחליף  סיבה שהיא
 מכל אחריות בקשר לכך. 

שמו ו/או תמונתו  לפרסם את    םרשאי  וו/או מי מטעמה יהי   החברההזוכה מסכים ומאשר כי   7.3
 םדעתו/או פרטיו בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול  

  החברה הבלעדי, וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד  
 ו/או מי מטעמה.  

הסכמתו לפרסום  , תחשב ל פרס, וקבלתו את הבפעילותמובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה  

 כאמור לעיל.   ,פרטיו

  צע ללא תשלום כלשהו בעבור הזוכה.בסעיף זה יבו האמור כל  7.4
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דין   כל 7.5 פי  על  יחול  אחר, אשר  חובה  ו/או תשלום  ב מס  הזכייה  על  פרסבגין  יחול  יחול,  , אם 
 הזוכה. 

 לזכייה  סייגים .8

בתגובה שפורסמה על ידו,    הזכויות  כל  של  הבעלים  הוא  בזאת כי  ומתחייב   מצהיר  משתתף  כל 8.1
ה  גובהת  העלאת  עם  בקשר  הנדרשות  וההסכמות  ההיתרים,  הרישיונות  בכל   מחזיק  שהואו

 . , ככל שנדרשיםכאמור

,  מוגבל  בלתי,  תמלוגים  תשלום  כל  ללא,  עולמי,  חוזר  בלתי  רישיון,  לחברה   ים מעניק  ים המשתתפ 8.2

  גובות ת  את   לפרסם,  הגבלה  ללא  משנה   רישיונות  להעניק  אפשרות  עם,  להעברה  ניתן
ו/או באמצעי מדיה    החברה  של  הפייסבוק  י/ בעמוד  או/ו   החברה  באתר  בפעילות  יםהמשתתפ

 .החברה אחרים ו/או באירועי יח"צ מכל סוג שהוא, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות הוספה ו/או גריעה  ת  גובוהתתהא רשאית לערוך את    החברה 8.3
שימוש בכל פלטפורמה ו/או כלי מדיה )ככל שיהיו(, באופן ובזמן  ת  בו וגבת, וכאמור, לעשות  ןמה

 ו/או כל שימוש אחר.  בהןבלתי מוגבלים, לכל צורך ועניין, וכן לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיה  

  אחר   חומר כל או/ו (קול,  תמונה,  )טקסט  אשהו סוג מכל תוכן כל כי,  מתחייב ףהמשתת 8.4
  לא  י,רוחנ קניין  בזכויות לרבות ,אחר אדם של זכות בכל יפגע לא ויד  על שלחיי או פורסםיש

 של הטוב בשמו או/ו  בפרטיות פוגע או/ו הרע לשון או/ו  דיבה מוציא, מאיים ,חוקי בלתי יהיה

 או /ו ,הכלל  או/ו הפרט בצנעת הפוגע אחר   חומר כל או גזענות,  פורנוגרפיה,  תועבה חומרי ,אדם

 ברגשות לפגוע  שעלול או /ו המבזהים,  אחר  יםמשתתפ   להטריד או /ו  לפגוע עלול אשר  חומר

 להפר או אזרחית לתביעה עילה להקים או/ו פלילית התנהגות לעודד או/ו להוות או/ו  הציבור

 .דין כל הוראת אחרת דרך בכל

דעתה   שיקול  לפי,  פעל אשרף  משתת של  פסילתו על להחליט רשאים מטעמה מי או/ו  החברה 8.5
,  בתקנון זה לאמור בניגוד  או /ו לדין בניגוד או/ו ראוי שאינו באופן,  מטעמה מי או/ו החברה של
תגובתו    וזכיית   את לפסול  או/ו בפעילות מלהשתתף ףמהמשתת למנוע וכן את  למחוק  ו/או 

 .מטעמה מי או/ו החברה של דעתה הבלעדי שיקול לפי והכל ומכל מדיה  עמוד הפעילותמ

 הפרס .9

מהזוכים   9.1 אחד  סך    בפעילות כל  על  דיגיטלי  שובר  לקבל  זכאי  ברשת   500יהיה  לרכישה   ₪
  (."הפרס" - )לעיל ולהלן  , למימוש בהתאם לתנאי השובר"קרביץ"

 באופן אחר, לפי בחירת החברה(. סמוך לאחריה  השובר יישלח לזוכים יחד עם הודעת הזכיה )או   9.2

 . ניתן להעברה לצד שלישילא  הפרס  9.3

 אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.  9.4

המוצרים   9.5 מגוון  המוצרים,  טיב  לרבות  מימושו,  אפשרות  ו/או  הפרס  עם  בקשר  האחריות 

ואיכותם הינה של ספק הפרס בלבד. לחברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחריות כלשהי בקשר  
 כלפי החברה בקשר עם האמור. כל טענה מכל סוג לו לא תהא מאשר כי משתתף העם הפרס ו
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 עמוד הפעילות .10

הפעילותב השימוש 10.1 פייסבוק   והדין  זה  תקנון הוראות לכל כפוף עמוד  לתקנון   בעצם.  וכן 

הפעילותב  השימוש  תקנון הוראות כל את קרא  ואה  כי  המשתמש ומצהיר   מאשר,  עמוד 

 .פיהן על לפעול ומתחייב להןם מסכי  אווה הפעילות

הפעילותב שימוש כל על חלות הפעילות תקנון הוראות 10.2   ובין  מחשב באמצעות בין ,עמוד 
  טאבלטים   ,למיניהם יד כף מחשביי,  סלולאר טלפון כגון)  אחר תקשורת מכשיר באמצעות

 . אחרים תקשורת  אמצעי או רשת כל באמצעות ובין האינטרנט רשת באמצעות בין(, ב"וכיו 

  למטרות או /ו מסחריות למטרות שימוש הפעילותעמוד  ב לעשות שלא  תחייבמ  המשתמש 10.3
 . כלשהי מסיבה הולמות אינן או/ו חוקיות שאינן

  אחרים משתמשים עם וובמגעי   עמוד הפעילותב ו בשימוש לב בתום לנהוג  מתחייב המשתמש 10.4
 . ואמין נכון מידע ולמסור וב

  ם בשימוש או/ו ובתקינות או/ו  עמוד הפעילותב כלשהו באופן לפגוע שלא מתחייב  המשתמש 10.5
 . וב אחרים משתמשים של

עמוד    את לעת  מעת לעדכן או /ו לשנות,  הבלעדי דעתה שיקול לפי,  רשאית תהא החברה 10.6
 הכרוך  אחר   היבט וכל ווזמינות והיקפו,  ב השימוש תנאיו,  תוכנו,  עיצוב לרבות ,הפעילות

 . מוקדמת הודעה ללא והכל,  עמוד הפעילותב

 או לבטל,  הבלעדי דעתה  שיקול  לפי,  רשאית תהא  החברהתקנון זה,   מהוראות לגרוע  מבלי 10.7

 השירותים  או/ו  עמוד הפעילות הפעלת את עת בכל (לצמיתות ובין זמני באופן בין)  להפסיק

 .מוקדמת הודעה ללא ו,ממנ  חלק כל או/ו ובמסגרת  הניתנים

  בשירותים  או/ ו עמוד הפעילותב השימוש את מהמשתמשים ממי למנוע רשאית תהא החברה 10.8
 .להגבילם  או/ו מהם חלק באיזה או/ו ובמסגרת  הניתנים

 אחריות  .11

מאשרים 11.1 הפעילותל  יועלו  תגובוהתש   להם  ידוע  כי  המשתתפים    אינטרנט  אתר  שהוא,  עמוד 
  לא  שלישיים  שצדדים  לכך  לערוב  יכולים  אינם  מטעמה  מי  או/ו  החברהוכי    לציבור  פתוחה

אותן  לאתר  שיועלו  תגובובת  ישתמשו ישנו  ,  אחרות  חברתיות   ברשתות  שיתוף  לרבות,  ו/או 
  או /ו  החברההעתקה למיקומים אחרים באינטרנט, שיתוף התגובות תוך עריכת שינויים וכיו"ב.  

  בגין   חבות  כל  להם   ואין   בגין שימוש בתגובות על ידי הציבור   באחריות   נושאים  אינם   מטעמה  מי
  תגובוהת  מהעלאת  כתוצאה  להיגרם  עלולים   או/ו  ייגרמו  אשר  וכדומה  הוצאה,  אובדן,  נזק  כל

  כלשהי  הפרה  של  מקרה  בכל  לרבות,  שלישיים  צדדים  ידי  על  ייעשה  אשר  תגובובת  השימוש  או/ו
 . רוחני קניין זכויות של

  של   הפייסבוק  באתר  המשתתפים  שאלות/לפניות   להגיב  מחויבים  אינם  מטעמה  מי  או /ו  החברה 11.2
 . החברה

  בפעולה   כרוך  הזכייה  מימוש  אשר  כלשהו  שלישי  צד  של  מחדל  או  למעשה  אחראית  אינה  החברה 11.3
 . לנקוט  שעליו
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 או /ו כלשהו מצג נותנת היא ואין בלבד המשתמשים לנוחות  עמוד הפעילות את מפעילה החברה 11.4

 .הגולשים ידי על וב השימוש או /ו  עמוד הפעילות להפעלת בקשר  כלשהן בדיקות עורכת

 או/ו   פייסבוק  האינטרנט אתר או/ו עמוד הפעילות של התקינה לפעילות אחראית  אינה החברה 11.5

 הארצית  הטלפונים  רשת או /ו   התקשורת מערכת  או /ו האינטרנט שרתי או/ו האינטרנט  רשת

עמוד  ב שימוש  נעשה בהן הממוחשבות התוכנות או/ ו הממוחשבות  המערכות או/ו"  בזק"  או/ו
 שיבושים בגין אחריות  שום לה תהיה ולא ואין בשליטתה אינו אשר אחר ציוד  לכל וכן הפעילות

  באי  או/ו משובשת בקליטה  כשלים או/ו עמוד הפעילות ב בשימוש כשלים או/ו תקלות   או/ו

 .בפעילות ףמשתת של השתתפות פרטיתגובה ו/או  של קליטה

 אשר,  ובכלל  עמוד הפעילותב כלשהי תקלה של במקרה,  עילל  סעיפיםה ותאמהור לגרוע מבלי 11.6

  לחברה מלא דעת שיקול יינתן ו/או הפעילות,  עמוד הפעילות של התקינה להתנהלות תפריע
הפעילות את להוריד ברצונה האם להחליט עמוד  ל  בקשר אחרת פעולה כל לבצע או עמוד 
  עמוד הפעילות ב השימוש או/ו עמוד הפעילות הפעלת כי ייתכן,  בנוסף.  ו/או הפעילות  הפעילות

 מפעילי של   הוראותיהם או/ ו הדין הוראות עקב למשל החברה  בשליטת שאינן מסיבות יבוטלו

 . פייסבוק אתר

 ידי  על שנכתב כלשהו נתון או/ו מידע של דיוקו או/ו  נכונותו לבדיקת אחראית אינה החברה 11.7

 .עמוד הפעילות ב יםהמשתמש

הפעילותב הגולשים להתנהגות  אחראית  אינה החברה 11.8   או/ו(  ב" וכיו  הטרדות לרבות)  עמוד 

 .אחרים גולשים של הטרדה על לתלונות

הפעילותב יםמשתמש של  הודעות למחוק הזכות את  לעצמה  שומרת החברה 11.9   שאינן   עמוד 
 כי  מובהר אולם,  הבלעדי דעתה שיקול פי על,  אחרת סיבה מכל או זה תקנון בתנאי עומדות

באמור כדי להטיל על החברה חובה לבדוק את תגובות המשתמשים ו/או להסירן וכן אין   אין
 מצג לתת  או/ו לאשר כדי החברה ידי  על מחיקתן באי או/ו משתמש של הודעות במחיקת

 .בגינן כלשהי אחריות החברה על להטיל או/ו לגביהן כלשהו

הפעילות ב השימוש 11.10 בפעילות   עמוד  . בלבד המשתמשים באחריותם  הינוההשתתפות 
ו/או    החברה כלפי תביעה או/ו  טענה או/ו דרישה כל םלה תהיה  לא   כיים מאשרים  המשתמש

 .זה בתקנון באמור או/ ו עמוד הפעילותב בשימוש הקשור בכל מי מטעמה

 נמנע החברה רשלנות עקב כי ויוכח היה, לעיל זה בתקנון האמור מכל  לגרוע ומבלי מקרה בכל 11.11

 בקשר תביעה  או/ו טענה  ףמשתתיעלה   בו במקרה  או /ו  עמוד הפעילותב השימוש שתמשממ

הפעילות ל   זכאי יהיה לו  המרבי הפיצוי כי מוסכם,  מוצדקת תמצא וזו  ו/או הפעילות  עמוד 

 .באינטרנט גלישה שעת של המינימאלית לעלות יוגבל ,כאמור ,ףמשתת

  אחריות בכל יישאו לא מטעמה מי או/ ו  החברהו ,  בלבד שעשוע לשםה  ני ה הפעילות כי מובהר 11.12
  ניהול אופן או/ו  הפעילות עם בקשר ם,מטעמ מי או/ ו יםהזוכ או /ו יםמהמשתתפ  מי כלפי

 מוותר זוכה או/ו ףמשתת וכל,  פרסים הכלולים בה/ההטבות או/ ו התוצאותי  או/ו  הפעילות

 שנגרמו נזק  או/ו הוצאה או/ו הפסד כל בגין תביעה או/ו טענה כל  על  חוזר  בלתי באופן בזה

 .בעקיפין או/ו  במישרין,  הפעילות או בקשר עם בגין
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 שונות .12

 זה תקנון   לתקן או/ו לעדכן או/ו לשנות הזכות את  לעצמם שומרים מטעמה מי או /ו החברה 12.1

הפעילותב  המפורסם התקנון  הינו  המחייב התקנון.  עת  בכל   של  הבלעדית ובאחריות   עמוד 
 .וב עדכון או/ו שינוי בכל להתעדכן יםהמשתתפ

,  אחר  מען לכל או/ו  שלו הפייסבוק לדף,  אליו לשלוח לחברה והסכמת את בזאת ןנות  הזוכה 12.2
  ה ויישומ ו ז פעילות קיום  או בקשר עם  לצורך  הדרושות  או/ו זה בתקנון  המפורטות ההודעות את

 .כך לצורך כנדרש קשר עמו ליצור וכן, ו/או הזכיה בה

  מן  השאר ובין,  שהיא סיבה מכל,  בפעילות זוכה של ו זכיית ביטול או/ו פסילת  של במקרה 12.3
 בהחזר כאמור בוטלה או /ו נפסלהו שזכיית הזוכה חויב, י זה תקנון במסגרת המנויות הסיבות

 מבלי וזאת,  הפרס שווי או/ ו הפרס את להחזיר הוא מתחייב  -  הפרס את מימש כבר ואם,  הפרס

 .כלשהו לפיצוי זכאי היהיש

 מטעמה  מי או/ו החברה של הקביעת או/ו הפעילות תוצאות על לערער יהיה ניתן לא כי,  מובהר 12.4

 .תומוחלט סופית הזוכים. ההחלטה תהיה זהות לגבי

 דבר לכל אחריות כל  תהיה לא לפייסבוק וכי  פייסבוק ידי על כתנער ה  אינ  הפעילות מובהר כי 12.5

 .כאמור אחריות מכל  פייסבוק את בזאת פוטרים יםוהמשתתפ  לפעילות הקשור ועניין

 . לפעילות הקשורות החברות עובדי ועל החברה עובדי על אסורה  בפעילות ההשתתפות 12.6

  או/ו בה משרה נושאי או/ו  שלה הדירקטורים את  או/ו  החברה את  לשפות מתחייב ףמשתת כל 12.7
,  חבויות,  הפסדים,  נזקים  או/ ו  דרישות  או/ו  תביעות   עם  בקשר  או/ו  בגין ,  ושלוחיה  עובדיה
  ללא ,  החברה  תישא  בהן(,  ד"עו  ט"ושכ  משפטיים  הליכים  הוצאות  לרבות)  הוצאות  או  עלויות
  או/ו  תמונה תגובה ו/או הודעה )לרבות איור ו/או  מ  כתוצאה   או /ו  בקשר   או/ו  בגין ,  זמן  הגבלת

  של  הפרה  עם  בקשר  לרבות,  הפעילותעמוד  ל  ףהמשתת  ידי  על  שהועלו  וכיו"ב(  כינוימלל ו/או  
 . רוחני קניין זכויות 

 של כלשהו  אחר פרסום לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל 12.8

 .זה תקנון הוראות תגברנה, הפעילות

 לגברים  מיועדת   בפעילות  ההשתתפות  אך , זכר בלשון,  בלבד נוחות משיקולי מנוסח זה  תקנון  12.9

 . כאחד ולנשים

שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להם    הכותרות  12.10
 כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.  

 עניין בכל  השיפוט וסמכות זה תקנון בהוראות הקשור עניין כל על  חלים ישראל מדינת דיני 12.11

 .אביב בתל המוסמכים המשפט לבתי נתונה תהיהו/או בפעילות,  זה תקנון בהוראות הקשור

 


