
 מחלבות גד –ארוחה סודית  –תקנון הגרלה 

 הגדרות כלליות  .1

למונחים הבאים לתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן )למונחים המופיעים בהוראות  .1.1

 , בכל פרק לפי העניין(:להלןכלליות אלו, ואשר הוגדרו, תהיה ההגדרה שיוחדה להם בפרקים 

ההוראות המופיעות בתקנון זה הן באופן ספציפי להגרלה של מבצע  -" הוראות ההגרלה" .1.2

 ההוראות הכלליות המופיעות בתקנון זה.מסוים והן 

ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה, נציג עוזר לעורך ההגרלה  -" ועדת ההגרלה" .1.3

 ונציג המפקח על ההגרלה. 

 בת ים,  7הסוללים  מרח'    511749574  ח.פ.  ( בע"מ1992  -ווקימחלבות גד )ש  –"  עורך ההגרלה" .1.4

 .03-5538882 פקס  03-5550222. טלפון

 משרד הפרסום "ראובני פרידן".  – "עוזר עורך ההגרלה" .1.5

אשר תקנון ו עורך ההגרלה , הנערך על ידימחלבות גדצע שיווקי לקידום מוצרי מב -"מבצע"  .1.6

 זה הוא תקנונו.

 מחלבות גד בע"מ ברוך שוסל,  "חרו המפקח על המבצע,  - ""המפקח .1.7

אשר ירכשו . במעדניה למעט מחלבות גדכל המוצרים הנושאים לוגו של  – "המבצע "מוצרי .1.8

  לפחות בכל קניה.)במונחי מחיר לצרכן כולל מע"מ(  ₪  40ע ובשווי של בתקופת המבצ

ו/או מוצרים אחרים של עורך ההגרלה שאינם מוגדרים במפורש   צרי עורך ההגרלה האחריםמו

 בתקנון זה, אינם משתתפים במבצע זה. 

 הכוונה למסמך זה המהווה את תוכניות ההגרלה כהגדרתן בהיתר שר האוצר. -  תקנון"" .1.9

להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת  18הכוונה לדוח בהתאם לסעיף  –" דוח המפקח" .1.10

 .1977 –הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 

 ההוראות המופיעות בפרק זה וההוראות הכלליות בתקנון זה. -" הוראות התקנון" .1.11

בשעה  7.12ועד ליום  13:30בשעה  13.11.19המבצע ייערך בין התאריכים  - "תקופת המבצע" .1.12

לשנות את תקופת המבצע, להאריך או לקצר או לבטל באופן  עורך המבצע  רשאי.  23:59

  ו/או מי מטעמה. עורך ההגרלהמוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי 

 .   www.gad-day.co.il אינטרנט שכתובתו היא:אתר  - "אתר המבצע" .1.13

מוקד בעלות שיחת בזק,  053-2783288מכל טלפון: מוקד טלפוני שמספרו  - "מוקד המבצע" .1.14

 .9:00-18:00, בין השעות 15.12.19 תקופת המבצע ועד ליוםהמבצע יהיה פעיל בכל 

מכל טלפון   1700502122 טלפוני שמספרופניות צרכנים של מוקד  –" "מוקד פניות צרכנים .1.15

-9:00  בין השעותה'    –א'  )בעלות של שיחת בזק/סלולארית(, אשר יפעל בתקופת המבצע בימים  

או לטלמסר לקבלת אינפורמציה על  עורך ההגרלהיפנה לאתר האינטרנט של המוקד  17:00

 ויענה על השאלות במידת הצורך. המבצע



)מעל  1962–וק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב בחיר, כמשמעו בג - "משתתף" .1.16

ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף עפ"י כל דין, ואשר רכש ל רח ישראאז הינור אש ,(18גיל 

ושלח את צילום החשבונית באחד ,  לפחות  חש"  40בסך של    מוצרי המבצעבתקופת המבצע את  

הפרס את החשבונית המקורית לידי עורך , מסר עובר לקבלת האמצעים הקבועים בתקנון זה

למען הסר ספק ההשתתפות   ועמד ביתר תנאי תקנון זה בקשר עם ההשתתפות במבצע.  המבצע

לצרכנים בלבד והינה אסורה על קמעונאים ו/או העוסקים בממכר מוצרי גד במבצע מותרת 

  )ובהם מוצרי המבצע( ו/או מנהליהם ו/או שותפיהם ו/או עובדיהם. 

  בחירה רנדומלית אשר תבחר זוכים באופן אקראי.מערכת  .– "המבצע"מערכת  .1.17

להלן שתיערך באופן ובמועד  1.20 הגרלה לזכייה בפרסים כהגדרתם בסעיף -" ההגרלה" .1.18

בכל אחת מההגרלות שיתקיימו, ישתתפו אך ורק משתתפים אשר להלן.  1.22 שמפורט בסעיף

יעמדו בהוראות תקנון זה, ויזינו את פרטיהם בימים הקודמים לכל ההגרלה. מי שהזין את 

רכש מוצרים פרטיו עובר להגרלה הראשונה, ולא זכה, לא ישתתף בהגרלות נוספות אלא עם 

לה הראשונה וקודם להגרלה רההגהזין מחדש את פרטיו במועד שלאחר בסך המינימאלי ו

 –תאריך החשבונית צריך להיות בתוך שבוע ההגרלה )הבהרה לדוגמא:  השנייה וחוזר חלילה.

 –שלו היא בין התאריכים הרכישה מי שהחשבונית יכול להשתתף הגרלה הראשונה בכלומר 

 -מהלמי שהחשבונית שבידיו הנה הגרלה שנייה  .)הגרלה ראשונה( 24.11לא כולל   -ועד  13.11

גם ראה    )הגרלה שלישית(לא כולל    8.12עד ה    1.12)הגרלה שנייה( ומה    לא כולל  1.12ועד    24.11

 .1.22סעיף 

 הפרסים אשר יוגרלו במסגרת ההגרלה. -"פרסים" .1.19

הזמנה לארוחת ערב סודית )זוגית( במיקום חסוי כפי שיקבע על ידי עורך המבצע,  – יםפרסה .1.20

 ללא תעודת כשרות.הארוחה כשרה 

 בוטל. – פרס משני .1.21

הגרלות בתאריכים  3בכל הגרלה. סה"כ יערכו זוכים  25סה"כ יוגרלו  -" מועדי ההגרלה" .1.22

 כל אחת מההגרלותבמסגרת  .12:00בשעה  ההגרלה תתקיים. 8.12.2019 -ו 1.12.2019, 24.11.2019

עד ממועד פתיחת המבצע  את פרטיהם הנדרשים באתר המבצע העבירוהמשתתפים אשר כל ישתתפו 

הראשונה, ומי שהזין את פרטיו אחרי ההגרלה הראשונה ולפני  לשעת חצות ביום שלפני ההגרלה

  ההגרלה השנייה וחוזר חלילה.

לזכייה אשר אותרו, הוכחה זכאותם לקבלת הפרס באמצעות המועמדים  -" הזוכים במבצע" .1.23

₪ לפחות, אשר  40חשבונית קניה מקורית שתוצג לעורך המבצע  ובה מוצרי עורך המבנה בסך של 

שולמה בתקופת המבצע וכולל את הפרטים הנלווים הנדרשים שלהם ועד לשעת חצות שביום הקודם 

הזוכים יתייצבו במועד  .מות שימחקו מהמערכתההגרלות הקוד ההגרלה, להוציא את זוכי למועד

ובמקום שנקבע עמם לקבלת הפרס כשהם נושאים תעודת זהות )כולל ספח( ואת חשבונית הקניה 

 במקור, ושבגינו הם המועמדים לזכייה, ועמדו בכל יתר תנאי תקנון זה

ת לכל משתתף בהגרלה כהגדרתו להלן , יזכות ההשתתפות מוקנ -"זכות ההשתתפות"  .1.24

 אם עמד בכל תנאי תקנון זה.



כל בגורל מבין כל המשתתפים בראשונים    ואשר על  פיםהמשתת  25  –פרסים"  ב  ים"הזוכ .1.25

 בתנאי תקנון זה . וואשר עמדה הגרל

כל בגורל במסגרת ההגרלה של  ואשר עללכל פרס    פיםנוס  תפיםמשת  –"זוכי מילואים"   .1.26

לאותו פרס, אשר ישמשו  ניםבגורל ראשו ושהועלהראשונים  פיםמשתתה 25-שפרס, לאחר 

את הפרס במועד הקבוע בתקנון זה  ולזכייה בפרס לא ידרש יםהמועמדמי כמחליפים, זאת למקרה ש

פי -, כמפורט בתקנון זה. זוכי המילואים ידורגו וימוספרו ע"י ועדת ההגרלה עלולמימושו ו/או ייפסל

בכל מקרה בו ייפסל זוכה או מועמד לזכייה כלשהו   סדר רץ יורד, לפי סדר עלייתם בגורל כאמור לעיל.

או בכל מקרה בו הזוכה לא ידרוש את הפרס בו זכה במועד הקבוע בתקנון זה, יבוא במקומו זוכה 

 אשר עלה בגורל מיד לאחר הזוכה שנפסל.המילואים הבא במקומו, 

 

 כללי  .2

במסגרת מבצע זה ועל   .של מוצריומבצע קידום מכירות  יערוך עורך ההגרלה,  ,  תקופת המבצעב 2.1

, הכל זוכים 75, סה"כ לזכות בפרסבכל הגרלה משתתפים  25פי הוראות תקנון זה, יוכלו 

 כמפורט בתקנון זה. 

 ההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה.  2.2

וקידום המכירות תקנון הגרלה זה כולל בתוכו את תוכנית ההגרלה של כל מבצעי השיווק  2.3

 המתוכננים לתקופת המבצע.

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון 

  .עורך ההגרלהובמשרדי  עורך ההגרלהבאתר המעודכן יהיה זמין 

עורך יצוין, כי ההשתתפות במבצע איננה כרוכה בתשלום כלשהו לא בכסף ולא בשווה כסף ל 2.4

וההתחברות לרשת האינטרנט ו/או  עורך המבצעמלבד עלות רכישת מוצרי  ההגרלה ו/או מי מטעמו

 , ו/או לשם שליחת החשבונית.עלות שיחה למוקד הטלמסר

. על הוברור הקריא מהשלהחשבונית במקור כשהחשבונית ת בהצגת קבלת הפרס מותני 2.5

במעמד קבלת הפרס.   לצורך הצגתהשתתף במבצע,  הבאמצעותה  החשבונית  מועמד לזכייה לשמור את  

הוכרז כמועמד לזכייה ו/או איזה מהם, ללא יוצא   ואשר בגינוהחשבונית  מועמד לזכייה שלא יציג את 

 מן הכלל, לא יוכל לממש את זכייתו.

 מבצעלקיום  מחלבות גדאין בתקנון זה ו/או בתוכניות ההגרלה משום התחייבות מצד  2.6

 כלל.  ועד המצוין בתקנון זה ו/או לקיומוהשיווק ו/או קידום המכירות במ

 כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה. 2.7

עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרסים וזכיות,  2.8

ימים לפני כניסת  7צורת החלוקה של הפרסים וגודלם ו/או של הזכיות ובלבד שיעשה זאת עד 

השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה. האמור יחול לגבי כל המבצעים המפורטים 

 אם נאמר אחרת מפורשות. בתקנון זה אלא

, ו/או בכל דרך אחרת בכפוף לדיןברשתות החברתיות של החברה יפורסמו שמות הזוכים  2.9

  .ימים ממועד ההגרלה 5בתוך וזאת 

 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור. 2.10



לטת רסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא אלא בהחאין אפשרות להמיר או לשנות את הפ 2.11

 עורך ההגרלה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  2.12

כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין למעט 

 לענין מועדי המבצעים ו/או ההגרלות ככל שאלו נדחו מעבר לתאריכים המצוינים בתקנון זה.

ורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר ע 2.13

 מועד המבצע, בכפוף לדין.

 תשדירי הפרסומת יעמדו בתנאי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו. 2.14

רו"ח המפקח ,  ראובני פרידן  , משרד הפרסוםמחלבות גדאסורה על עובדי  במבצע  השתתפות   2.15

 על ההגרלה.

רסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא אלא באישור אפשרות להמיר או לשנות את הפאין  2.16

 עורך ההגרלה.

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, לרבות מס בולים, אגרות רשיון וכיוצ"ב  2.17

יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש 

 ך עפ"י הדין, את פרטי הזוכים. עורך ההגרלה לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.לכ

 

 תנאים נוספים .3

 להשתתפות במבצע  :נוספים תנאים  3.1

משתתפים בהגרלה אשר ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת להגיע ליעדים ו/או לזכות  3.2

דעתו של עורך ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח בפרסים יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול  

 .  על ההגרלה

אין הגבלה על מס' הפעמים בהם רשאי משתתף להשתתף במבצע ובתנאי שבכל השתתפות בודדת  3.3

 ., למעט באם זכה בהגרלה קודמתיקוימו כל כללי הגרלה כאילו השתתף השתתפות יחידה

חשבונית הרכישה של מוצרי י מטעמם את  הציג בפני עורך ההגרלה ו/או עוזר עורך ההגרלה ו/או מ 3.4

  עורך המבצע ששולמה על ידו בתקופת המבצע.

כי מימוש הזכייה או קבלת הפרס ניתנת בכפוף להסכמתו מסכים לכך מראש  ידוע למשתתף והוא   3.5

או נציג מטעמו יצולמו וייתכן והזכייה תשודר בטלוויזיה או בכל מדיה \כי הוא ו)אשר ניתנת בזאת( 

  .וקבלת הפרס תהווה אישורו לכךאחרת 

 לעיל. 1.12כאמור בס' המבצע ייערך בין התאריכים תקופת המבצע :  3.6

עורך ההגרלה יהיה רשאי להאריך או לשנות את משך המבצע ו/או תחילתו , לערוך הגרלות  3.7

וסיף פרסים , על פי שיקול דעתו הבלעדי , בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ו/או לכל דין נוספות ולה

. 

  



 

 מועדי ההגרלה ואופן ביצוע ההגרלה  4

 הגרלת הפרסים:

במשרדי  12:00בשעה  8.12.2019 -ו 1.12.2019, 24.11.2019 ההגרלה תתקיים בתאריכים:  4.1

 שמונה מטעמו., בנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי החברה

ביום הקודם ליום  24:00שהוזנו למערכת, וזאת עד לשעה שמות המשתתפים כל הגרלה תכלול  4.2

 .ההגרלה

שמות בכל   25אקראית  באמצעים טכנולוגיים  ההגרלה תבוצע באופן הבא : ועדת ההגרלה תשלוף   4.3

  המילואים.עבור זוכי שמות נוספים  4אקראית תשלוף ועדת ההגרלה  לאחר מכן הגרלה. 

הם אשר יבחרו על ידי המחשב השמות  .באופן רנדומאליומבוצעת ממוחשבת הנה שמות  שליפת

  .הזוכים

אצל לחשבונית קיימת  לאימות והקבלתם    יישלחו לבדיקת נציג עורך ההגרלה  שעלו בגורלהשמות   4.4

 לזכייה המועמדים יוכרז על  , יהיהמעמד לזכעם קבלת אישור עורך ההגרלה לאמיתות  עולה בגורל.ה

  .להלן 5בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  אשר עלו בהגרלה

 איתור הזוכים וקבלת הפרסים .5

לעורך  תעוזרנציג הינסה אישורו על ידי המפקח,  מבצע ולאחר הפקת הדו"ח בכל שבוע עם 5.1

פעמים, בשעות העבודה  3-לא פחות מעם כל אחד מהמועמדים לזכייה ליצור קשר ההגרלה 

על פי הפרטים האישיים שהוזנו באתר המבצע או במוקד  המקובלות במרווחי זמן סבירים

 המבצע.

או משלוח בדואר רשום  בפועל עם המועמד לזכייה ת טלפוןקיום שיח -"יצירת קשר"  5.2

למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד   ולא ישאיר  מהו/או מי מטע  עורך ההגרלה.  למועמד

. תיאום מימוש הפרס ייעשה עם , ולו בלבדשאלה אלא למועמד לזכייה עצמוכל    ולזכייה ולא יציג

או העוזרת   עורך ההגרלהבפרס בלבד. לאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה, תתאם    המועמד לזכייה

 לזוכה.פגישה להענקת הפרס לחברה או מי מטעמן 

שעות ממועד  96 בתוך עם מועמד לזכייהיצליח עוזר עורך ההגרלה ליצור קשר במידה ולא  5.3

ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו הנפקת דו"ח שבוע המבצע הרלוונטי 

או מי מטעמן   עורך ההגרלהאו עוזרת    עורך ההגרלהזה, ו  , ייפסל מועמדהעומד בכל תנאי תקנון ז

העומד  זוכה מילואים, וכך הלאה עד שיאותר הבא אחריו המילואיםזוכה ה ליצור קשר עם תנס

במידה ולא אותרו ו/או נפסלו מכל סיבה שהיא, המועמדים לזכייה וכל תנאי תקנון זה. יתר ב

שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים לרבות   עורך ההגרלהזוכי המילואים,  

 שלא לחלקם למשתתפים, בכפוף לדין.

לפי תנאי תקנון מסיבה אחרת ו/או נפסל בפרק הזמן האמור לעיל מועמד לזכייה שלא אותר  5.4

 .עורך ההגרלהמ לכל פיצוי כלשהולפרס ו/או לא יהיה זכאי הוא תיפסל זכייתו ו -זה 



 בלבד. לאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה המועמד לזכייהס ייעשה עם הפר קבלתתיאום  5.5

אם פגישה להענקת הפרס ו, תתןמטעממי  או לעורך ההגרלהאו העוזר  עורך ההגרלהבמשרדי 

עורך   .לרבות הגעה לביתו של הזוכה  או שתיקבע דרך אחרת למשלוח הפרס לידיו  מועמד לזכייהל

אום מועד מסירת הפרס בתאריך או בשעה מסוימת לתי ומי מטעמה אינם מתחייבים ההגרלה

 ומי מטעמה עורך ההגרלה, אלא לתאריך ושעה מתואמים בין המועמד לזכייהאשר בה יחפוץ 

 .מועמד לזכייהלבין 

לזכייה, שנבצר ממנו להגיע לפגישה המתואמת רשאי לייפות את כוחו של בגיר  מועמד 5.6

מיופה הכוח לבוא לפגישה המתואמת עם  מטעמו לייצגו בפגישה המתואמת. במקרה כזה נדרש

וכן ייפוי כוח בכתב, )תעודת זהות מקורית כולל ספח( לזכייה  המועמדתעודות הזהות שלו ושל 

 לזכייה. מועמדמאומת ע"י עו"ד, מה

, מועמד לזכייה אשר לא הגיע הבלעדי תהיה רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה  עורך ההגרלה 5.7

מועמד לזכייה אשר נפסל לא  .או מי מטעמה עורך ההגרלה לפגישה המתואמת אותה קבע עם

 .עורך ההגרלהיהיה זכאי לפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר מ

להגיע לשם הכרזת מועמד לזכייה כזוכה, על המועמד לזכייה בפרס אשר נוצר עמו קשר  5.8

, כפי שיונחה, לשם הצגת תעודת ההגרלה יגיע לביתו של הזוכהאו שעורך  עורך ההגרלהלמשרדי 

  .הוקריא ה, ברורהשלמ יאכשהת, מקוריה החשבוניתזהות )מקורית, כולל ספח( ולשם הצגת 

שהוזנו למערכת המבצע ו/או   המקורית  החשבוניתיובהר, כי מועמד לזכייה אשר לא יציג את   5.9

וד לו כל טענה איזה מהם, אשר בגינם הינו מועמד לזכייה, לא יהיה הוא זכאי לפרס ולא תעמ

 ו/או מי מטעמה. עורך ההגרלהו/או זכות ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

להסרת ספק מובהר בזאת, כי לא תתאפשר מסירת הפרס לכל אדם אחר, שפרטיו אינם  5.10

 תואמים את הפרטים שנקלטו במערכת המבצע. 

יום לאחר מועד  7זוכה יהיה רשאי לקבל את הפרס בו זכה )או אישור לזכאותו לפרס האמור( תוך  5.11

הימים הנ"ל, תפקע זכותו של הזוכה לקבלת הפרס  30הפרסום הראשון בדבר זכייתו. עם תום 

 6וזוכה המילואים הראשון יוכרז כזוכה באותו הפרס. במקרה כאמור יחול האמור בסעיף 

  כה המילואים אשר הוכרז כזוכה.בהתאמה לגבי זו

את ההגעה למסירת הפרס לידיו כפי  0532783288טלפון בעוזר עורך ההגרלה לתאם עם על זוכה  5.12

 .הנחיות עוזר ההגרלה

קבלת הפרס במועד אשר יתאם את  או לא  \ימים ו  30עוזר עורך ההגרלה בתוך  יתאם עם  זוכה שלא   5.13

תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לכל   -בתנאי תקנון זה    או לא עמד\נקבע עמו ו/או נפסל כאמור לעיל ו

 פיצוי כלשהו. אלא אם אישר אחרת עורך ההגרלה.

 הפרסים ואופן קבלתם  6

יום   30עורך ההגרלה, באמצעות עוזר עורך ההגרלה  ידאג למסור את הפרסים לזוכים תוך  6.1

 לעיל.של הזוכה למשרדי עוזר עורך ההגרלה כאמור החשבונית מיום קבלת 



עוזר עורך ההגרלה יתאם עם הזוכה את אופן קבלת הפרס וזאת באמצעות קשר טלפוני  6.2

על הזוכה להגיע יום ממועד ביצוע ההגרלה.  30אשר יצור עוזר עורך ההגרלה עם הזוכה תוך 

שובר הפרס או לתאם עימו קבלת השובר באופן את  למשרדי ע. עורך ההגרלה  על מנת לקבל 

 אחר.

אינו מתחייב לתיאום מועד מסירת הפרסים לתאריך או שעה מסוימת אשר עורך ההגרלה  6.3

 עורך ההגרלה והזוכה בפרס.עוזר  בה יחפוץ הזוכה, אלא לתאריך ושעה מתואמים בין 

הזוכים אשר יזכו באילו מהפרסים השונים יוחתמו ע"י עורך ההגרלה, על הצהרה   6.4

 המצורפת בנספח המעידה על אישורם לקבלת הפרס. 

 

 קחפמה. 7

על הפקת דו"ח  קחפי פקחמה -, בת ים 7הסוללים מרח' שוסל ברוך  "ח רופקח על המבצע כמ 7.1

 בכל שבוע מבצע בתקופת המבצע כמפורט בתקנון זה. 

המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים במבצע, להכריע בכל מקרה של אי הבנה,  7.2

ו/או  עורך ההגרלה יןוכן להכריע בכל מחלוקת בספק או קושי, לרבות בפרשנות תקנון זה, 

 לבין המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה ו/או הזוכים.  עורך המבצעהעוזרת ל

ופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר סלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה  חה7.3

 המפקח.בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת 

 ינויים עתידיים במבצעש. 8

עורך ההגרלה יהא רשאי לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי השתתפות, 

פרסים מועדים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תוכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי 

נפרד מתקנון זה  מועד ביצוע ההגרלה בהתאמה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי

והוראות השינוי יגברו על הוראות פרק זה ככל שתהא סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו 

 בצמוד לתקנון במשרדי עורך ההגרלה. 

 אחריות: .9

 המבצע ייערך בהתאם לכל דין ו/או חוק.   9.1

, ו/או במשרדי     , בת ים7הסוללים  התקנון נמצא במשרדי העוזר לעורך ההגרלה אשר משרדו ברח'   9.2

ניתן לעיין בתקנון המבצע , בת ים  7הסוללים  ברחוב   המפקח על ההגרלה ו/או במשרדי עורך ההגרלה  

 בתיאום מראש.

שהו לפעילותה עורך ההגרלה ו/או עוזר עורך ההגרלה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כל 9.3

התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או אמצעי התחבורה ו/או לאיכות הפרסים, על כל מרכיביהם, 

ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים 

כן ו/או למשתתף כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו לצר

 במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.



עורך ההגרלה ו/או עוזר עורך ההגרלה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלות תקשורת,  9.4

דפוס ו/או הפצה ו/או כל תקלה או טעות אחרת לרבות טעות שבגינה תפחת או תגדל כמות המוצרים 

ננת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המשתתפים בתקופת המבצע לעומת הכמות המתוכ

עורך ההגרלה ו/או עוזר עורך הגרלה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או 

 עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

לעדי במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הב 9.5

והמוחלט ובאישור המפקח על ההגרלה, לבטל כל הגרלה, להפחית או להגדיל את מספר המוצרים 

המשתתפים בכל הגרלה, טפסי ההשתתפות, הפרסים העומדים לחלוקה, לקבוע כי טופסי ההשתתפות 

מסוג מסוים או ממועדים מסוימים לא ישתתפו בהגרלה ו/או במבצע, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי 

יימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל צרכן ו/או ש

משתתף במבצע ובהגרלה. אין באמור בכדי לפגוע בזכותו של עורך ההגרלה לבטל כל הגרלה ו/או 

 תחילתו של מבצע שיווק מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

תתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או מש 9.6

לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או 

 עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

מנעה מהצרכן  לעורך ההגרלהו/או העוזר בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של עורך ההגרלה  9.7

מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה הצרכן זכאי להשבת גובה עלות 

, אם ההשקעה, אותה השקיע בכדי להשתתף במבצע, ככל שהושקעה השקעה כאמור ולא מעבר לכך

 .בכלל

 

 :.מימוש הפרסים 10

על ידי עורך המבצע, בארוחה סודית במקום קבע  יהזוכים במועד אשר  מימוש הפרס ייעשה על ידי    10.1

 אשר ייחשף במועד שיקבע ויימסר על ידי עורך המבצע.

העברת הפרס מן הזוכה אל אדם אחר עפ"י בקשתו תיעשה רק באישור עורך ההגרלה או מי  10.3

 שיקול דעתו.לא לאשרה עפ"י מטעמו אשר רשאי לאשר ההחלפה או ש

, עוזר עורך ההגרלהלא תוביל לקבלת פיצוי מטעם או בכלל פרס במועד או מימוש האי שימוש  10.4

  עורך ההגרלה או מי מטעמם.

 לום הפרסים ופרסומם :צי .11

וכן לצלם את מימוש הזכייה או את קבלת  םשמהזוכים, את עורך ההגרלה יהיה רשאי לפרסם את 

או בכל מדיה אחרת, עצם \ולהקרינם בטלוויזיה, ברשת האינטרנט וארוחה או את \הפרס ו

ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת הזוכה לפרסום שם הזוכה ולצילום והקרנתו כאמור. היה 

ידיאולוגיה יצטלם בן והתנגד הזוכה לפרסום שמו, לצילום ולהקרנה כאמור לרבות מטעמי דת או א



משפחתו או נציג מטעמו. צילום כאמור ) לרבות צילום טלוויזיה ( יערך במועד מימוש הזכייה או 

 במועד אחר לפי שיקול דעתו של עורך ההגרלה בתאום עם הזוכה .

או שם \או פרסום שם הזוכה, ואם הוא קטין פרסום שמו ו\פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו

אפוטרופוסיו, מענם ופרטים נוספים אודותיהם יעשה באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול  \הוריו 

 או לפרסם כלל .\דעתו של עורך ההגרלה. מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לצלם ו

 

 רת זוכההצה

 

אני הח"מ _________________,ת.ז. _____________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס 

 .מחלבות גדבו זכיתי במסגרת הגרלת 

הנני מצהיר כי ניתנה לי האפשרות לעיין בדו"ח המפקח וכי אין לי כל טענות ו/או דרישות ו/או השגות 

בקשר עם עריכת ההגרלה _____________  ו/או המפקח ו/או החברה  מחלבות גד  ו/או תביעות כלפי  

 ו/או זכייתי בפרס.

זדמנות לעיין בדוח המפקח הנני מצהיר כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי, לאחר שניתנה לי הה

 ו/או תקנון ההגרלה.

 הנני נותן הסכמתי לפרסום שמי ו/או תמונתי על ידי עורך ההגרלה ו/או עוזרו.

 

 ולראייה באתי על החתום:

 שם:________________________

 ת.ז.: _______________________

 תאריך: _____________________

 חתימה: _____________________


