תקנון פעילות "Back To School" - FILA -
הגדרות

.1

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורכת הפעילות  /החברה"

אל שרד בע"מ ח.פ  511199291שכתובתה :דרך בן צבי  ,84תל אביב.

"משתתף"

אדם שמתקיימים בו התנאים הבאים:
 .1הוא אדם פרטי ,תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר
שהייה חוקית בישראל ,אשר גילו עולה על  18שנים במועד השתתפותו
בתחרות ,או אשר גילו אינו עולה על  18שנים במועד ההשתתפות במבצע
)"קטין"( ,ובתנאי שניתן אישור בכתב להשתתפות הקטין במבצע כשהוא
חתום על-ידי אחד מהוריו )או על-ידי אפוטרופוס חוקי אחר(.
 .2נרשם כגולש רשום באחד מאתרי הפעילות במהלך תקופת הפעילות
)כהגדרת מונחים אלו להלן( או שהיה רשום כגולש רשום באחד מאתרי
הפעילות קודם לתקופת הפעילות .יצוין כי הרישום לאתרי הפעילות מתבצע
באמצעות לחיצה על צלמית )אייקון( העקוב ) (followבחשבון האינסטגרם
ו/או לחיצה על צלמית )אייקון( העקוב ) (followבחשבון הטיק-טוק.
 .3שנתן את הסכמתו המלאה לכל תנאי תקנון זה ואשר אינו נמנה על עובדי,
מנהלי ובני משפחותיהם של עורכת הפעילות ,לעניין סעיף זה" ,בן משפחה"
משמעו בן זוג ,הורה ,ילד ,או אח/ות.

"אתר/י הפעילות"

חשבון " "FILA ISRAELבאינסטגרם @FILA_ISRAEL :להלן" :חשבון
האינסטגרם"(.
חשבון " "FILA ISRAELבטיק-טוק) @FILA_ISRAEL :להלן" :חשבון
הטיק-טוק"(.

"פרס"

תיקי  FILAלכל ילדי כיתת הזוכה ובכל מקרה עד ולא יותר מ) 40 -ארבעים(
תיקי  FILAשיתנו לזוכה לחלוקה בין ילדי כיתת הזוכה ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה.

"ועדת השיפוט"

צוות שופטים המורכב מנציגי עורכת הפעילות.

הוראות כלליות ופרשנות

.2
.2.1

הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין
המשתתפים לבין עורכת הפעילות.

.2.2

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

.2.3

יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.

.2.4

התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות ,ומובהר בזאת ,כי
בעצם ההשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון.
לכן ,אם אינך מסכים לתנאי התקנון ,כולם או חלקם ,אינך רשאי להשתתף בפעילות.

.2.5

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתרי
הפעילות.

.2.6

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר הפעילות ,לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.2.7
.3

המבוא לתקנון יחשב לחלק בלתי נפרד הימנו .החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם
נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
תקופת הפעילות

.3.1

הפעילות תחל ביום  26.7.2020בשעה  10:00ותסתיים ביום  16.8.2020בשעה ) 20:00להלן:
"תקופת הפעילות"(.

.3.2

מובהר בזאת כי עורכת הפעילות ,תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או
לבטל את הפעילות בכללה ,ללא צורך במתן הודעה מראש ,ובלבד שטרם הוכרז הזוכה ,הכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
הפעילות ואופן ההשתתפות בה

.4
.4.1

במהלך תקופת הפעילות ,עורכת הפעילות תעלה סרטון לאתרי הפעילות הכולל שיר
ותנועות/ריקוד בקשר לנושא הפעילות )) (BACK TO SCHOOLלהלן" :סרטון הפעילות"( ,בצירוף
קריאה למשתתפים להעלות לעמוד הטיק-טוק ו/או לחשבון האינסטגרם )באמצעות תיוג
הסרטון בתגית  ,(#FILA BACK TO SCHOOLסרטון שלהם שהם מבצעים שיר ותנועות/ריקוד,
שיהיה מבוסס על סרטון הפעילות )היינו" ,טייק אוף" יצירתי לסרטון הפעילות( )להלן:
"הפעילות" ו" -סרטון הטייק אוף" ,בהתאמה(.

.4.2

מובהר בזאת ,כי ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס מהווים הסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו.

.4.3

בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי
עורכת הפעילות ,תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות .משתתף בפעילות
מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.
אופן הזכייה

.5
.5.1

בתום תקופת הפעילות ,תבחר ועדת השיפוט ,את המשתתף שהעלה את סרטון הטייק אוף
המקורי והיצירתי ביותר ,לדעת הוועדה המחליטה )לעיל ולהלן" :הזוכה"( .לצורך קבלת
ההחלטה יילקחו בחשבון ,בין השאר ,הפרמטרים הבאים :מקוריות ,ייחודיות ויצירתיות בסרטון
הטייק אוף.

.5.2

החלטת ועדת השיפוט בעניין בחירת הזוכים הינה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

.5.3

עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות:
להגדיל או לצמצם את מספר המשתתפים בכל שלב ,להאריך או לשנות את תקופת הפעילות.
המשתתפים בזאת מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת הפעילות בגין כל שינוי
שתבצע ,מכל סיבה שהיא.
איתור הזוכה

.6
.6.1

איתור הזוכה ייעשה באמצעות ה"פרופילים" ) (Profileשל המשתתפים באמצעות איתור
"חשבונות" ) (Accountבאתר האינסטגרם ו/או איתור "חשבונות" ) (Accountבטיק טוק.

.6.2

ביום  23.8.2020ובסמוך לאחר קבלת החלטת ועדת השיפוט על זוכה ,תשלח עורכת הפעילות אל
תיבת ההודעות הפרטית של הזוכה בטיק טוק ו/או באינסטגרם ,הודעה על זכייתו )להלן" :הודעת
זכייה"(.
בהודעת הזכייה יידרש הזוכה ליצור קשר עם עורכת הפעילות בתוך  72שעות מקבלת הודעת
הזכייה באמצעות שליחת הודעה לתיבת ההודעות של האתר ,אשר תכלול את כל הפרטים
הבאים :שם פרטי ומשפחה ,מספר טלפון נייד ,כתובת למשלוח דואר וכתובת המייל )להלן:
"הודעת תשובה"(.
מובהר בזאת ,כי אי משלוח הודעת תשובה בפרק הזמן האמור לעיל ו/או אי משלוח כלל הפרטים
אשר צריכים להיכלל בהודעת התשובה ,כמוה כוויתור הזוכה בפרס על הזכייה.

.6.3

למען הסר ספק מובהר ,כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מכל
סיבה שהיא ,תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר .הזוכה בפרס
שוויתר על הפרס ,או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

.6.4

מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי תקנון זה ,תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי
כלשהו ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כנגד עורכת הפעילות ו/או כנגד מי מטעמה.

.6.5

עובדי ,מנהלי ובני משפחותיהם של עורכת הפעילות שהשתתפו בפעילות בניגוד לאמור בתקנון זה,
וזכו ,לא יהיו זכאים לפרס.
אופן קבלת הפרסים

.7
.7.1

הזכייה בפרס מותנית בהסכמתו של הזוכה בפרס לכל האמור בתקנון זה .מובהר בזאת ,כי עצם
שליחת הודעת התשובה וכתב האישור וההסכמה בהתאם להנחיות המפורטות לעיל ,מהווה
הסכמה ואישור בלתי חוזר של הזוכה בפרס לכל תנאי תקנון זה.

.7.2

הפרס יחולק באופן הבא
א.

עורכת הפעילות תיצור קשר טלפוני עם הזוכה לפי מספר הטלפון הנייד שמסר הזוכה
בהודעת התשובה ותתאם עמו מועד לקבלת וחלוקת הפרס ,שיהיה עד תום השבוע השני
מתחילת שנת הלימודים תשפ"א ,2020/21 -בתיאום עם הזוכה )להלן" :המועד לחלוקת
הפרס"(.

ב.

הפרס יחולק לזוכה ולילדי כיתת הזוכה ,במועד לחלוקת הפרס וכפי שיתואם בין הזוכה
לעורכת הפעילות ו/או נציג מטעמה.

.7.3

עורכת הפעילות לא תהא אחראית לפרס שלא ימומש ,בכל מקרה בו הזוכה מסר מספר נייד שגוי
ו/או אם מכל סיבה שהיא הזוכה לא הגיע לאסוף את הפרס במועד לחלוקת הפרס.

.7.4

עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול ,עפ"י שיקול דעתה ,זוכה אשר לא אותר והזוכה לא יהיה
זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

.7.5

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי ו/או זמן חלוקת הפרס,
והכל מטעמים השמורים עמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולזוכה לא תהא כל טענה בקשר לכך
ו/או דרישה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

.7.6

הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ,למעט העברה לילדי כיתת
הזוכה ,באופן המתואר בתקנון זה – ולהם בלבד .הפרס לא ניתן לשינוי ,החלפה או המרה אלא
בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

.7.7

לעורכת הפעילות שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליף ו/או לשנות את
הפרס מכל סיבה שהיא ולהציע במקומם פרסים חלופיים אשר יהיו שווי ערך ו/או להתנות את
הענקת הפרס בתנאים ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה בעניין זה נגד עורכת הפעילות או כנגד מי
מטעמה.

.7.8

עורכת הפעילות רשאית לעכב ו/או שלא להעביר למשתתף את הפרס במידה שאותו משתתף זכה
בפרס תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב ו/או תוך הפרת התקנון ו/או בניגוד לכל
דין ,ו/או במידה שיעלה חשש כי המשתתף עקף את הוראות התקנון וכללי הפעילות באופן אחר
כלשהו ,ו/או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים ,גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל.
לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן הפעילות
בצורה סבירה ומקובלת ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי ,של כללי התקנון.
קניין רוחני

.8
.8.1

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתרי הפעילות ,בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו
הינם של עורכת הפעילות בלבד .אין להעתיק ,ו/או לשנות ,ו/או לפרסם ,ו/או להפיץ ,ו/או להציג

בפומבי ,ו/או לבצע בפומבי ,ו/או לשדר ,ו/או להעביר לציבור ו/או להעמיד לרשותו ,ו/או לעבד,
ו/או ליצור ו/או לעשות יצירות נגזרות ,ו/או למכור ו/או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין על ידך ובין
באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי ,בין אם אלקטרוניים ,ממוחשבים,
מכאניים ,אופטיים ,אמצעי צילום או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה
בכתב ומראש מעורכת הפעילות.
.8.2

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של עורכת הפעילות הינם קניינה של עורכת הפעילות בלבד .אין
לעשות בהם שימוש בלא הסכמת עורכת הפעילות בכתב ומראש.

.8.3

המשתתפים מתחייבים כי כל תמונה ו/או סרטון ו/או תגובה הנלווית לתמונה ו/או סרטון ו/או
כל חומר אחר הכלול בתמונה ו/או סרטון ,יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם ו/או גורם
אחר ,לרבות בזכויות קניין ,קניין רוחני ,זכויות יוצרים וסימני מסחר .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
יודגש ויובהר ,כי כל משתתף מצהיר כי התמונה ו/או הסרטון הינם בבעלותו ואין בה כדי לפגוע
בכל זכות של אדם ו/או גורם אחר ,לרבות בזכויות קניין ,קניין רוחני ,זכויות יוצרים וסימני
מסחר ,וכי רק תמונה אשר המשתתף הינו בעל הזכויות בה תוכל לזכות את המשתתף בפרס.
המשתתפים לא יעלו לאתרי הפעילות ,בדרך של תגובה או בכל דרך אחרת ,כל חומר בלתי חוקי,
טורדני ,מעליב ,עוין ,מאיים או גס רוח ,שקרי ,מטעה או העלול להטעות צרכן ,מסולף ,מוציא
דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם ,חומרי תועבה ,פורנוגרפיה או
בעלי אופי מיני בוטה ,המעודד לגזענות או לאפליה פסולה על בסיס גזע ,מוצא ,צבע עור ,עדה,
לאומיות ,דת ,מין ,עיסוק ,נטייה מינית ,מחלה ,נכות גופנית או נפשית ,אמונה ,השקפה פוליטית,
או מעמד חברתי-כלכלי ,או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול
לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים .המשתתפים לא יפרסמו ו/או יעלו לאתר הפעילות תוכן
וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או
להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין .המשתתפים לא יאספו
ו/או יחשפו נתונים על משתתפים אחרים ולא יספקו מידע על פעולות בלתי חוקיות ו/או
סיסמאות ,שמות משתמש ופרטים אחרים ,המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב ,קבצים
דיגיטליים ,אתר אינטרנט או שירותים ,הטעונים הרשמה או תשלום ,בלא תשלום או הרשמה
כאמור ו/או כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ,ואינה מתאפשרת באופן
חופשי לכל משתמשי האינטרנט ו/או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם ,את פרטיהם
האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם .כמו כן ,המשתתפים לא יעלו לאתר הפעילות
חומר פרסומי ומסחרי שאינו קשור לעורכת הפעילות ו/או למוצריה ולא ינהגו בכל דרך העלולה
לגרום לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה נזקים מכל סוג שהוא לרבות ומבלי לגרוע נזקי מוניטין.
למען הסר ספק מובהר ,כי המשתתפים נושאים באחריות המלאה לתגובות אותן יפרסמו באתר
הפעילות.

.8.4

.9

המשתתפים מתחייבים ומצהירים כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתמונה
ו/או בסרטון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עורכת הפעילות ,ובכלל זה תהיה רשאית
להציגה בכל מדיה שהיא ,מספר פעמים כפי שתחפוץ וללא הגבלה ,ולפרסמה על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ולמשתתף ,לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם שימוש
כאמור על ידי עורכת הפעילות.
ויתור ופטור מאחריות

.9.1

ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

.9.2

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המשתתפים פוטרים בזאת את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר ,הפסד ,אובדן
או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתתף ו/או לאחר ,עקב הפעילות ו/או
השתתפות בה.

.9.3

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,או את כולה ,על פי שיקול
דעתה לרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע

מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות ,וכן שומרת עורכת הפעילות לעצמה את הזכות
לערוך את אותו שלב או חלק בפעילות.
.9.4

עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה הפעילות ,שלביה ,תוכנה ,מתכונתה ונהליה ,ו/או את
תקופת הפעילות ,על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה
תינתן הודעה במסגרת אתרי הפעילות ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצאנה עורכת הפעילות לנכון.

.9.5

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל תקלה טכנית הקשורה
לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל
רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב,
אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין וכן לא תשא בכל
אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר/אפליקציית אינסטגרם ו/או טיק טוק
ו/או אתרי הפעילות ,והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים בהם ,כולם או חלקם ,יינתנו
כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי
אינסטגרם ו/או טיק טוק ו/או עורכת הפעילות ו/או מפני קלקולים ,נזקים או תקלות בתוכנה,
בחומרה ובקווי תקשורת ,אצל אינסטגרם ו/או טיק טוק ו/או אתרי הפעילות ו/או עורכת
הפעילות ו/או אצל מי מספקיהן ו/או מי מטעמן .מובהר בזאת כי הפעילות תלויה ,בין היתר,
בצדדים שלישיים ועורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא
תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו
כתוצאה מהאמור.

.9.6

ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות ,שיש בה
כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא ,ו/או כדי
למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי עורכת הפעילות .עורכת הפעילות לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש
לשפות משתתף כלשהו ,בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו
כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
כללי

.10
.10.1

תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתרי הפעילות.

.10.2

הוראות תקנון זה חלות בנוסף לתנאי השימוש באתרי הפעילות.

.10.3

בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו
את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו
ויחייבו לכל דבר ועניין.

.10.4

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך
בהודעה על כך ,מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתרי עורכת הפעילות .האחריות
להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

.10.5

עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר
במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך
הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

.10.6

ההשתתפות בפעילות ו/או מימוש ההטבה עשויה להיות מסוקרת ,לרבות לצורך קידום מכירות
של עורכת הפעילות ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו,
לרבות באינטרנט ,רדיו ,עיתונות ,טלוויזיה ו/או כל אמצעי תקשורת אחר ,וזאת ללא תשלום כל
תמורה למשתתף ו/או מי מטעמו .המשתתף מוותר על כל טענה ו/או זכות בגין כך.

.10.7

למען הסר ספק ,הפעילות הינה לצורכי שיווק גרידא ,לא מדובר בהגרלה והיא לא תיחשב כ-
"משחק אסור" כהגדרתו בסעיף  224לחוק העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי קבלת פרס אינה
תלויה בגורל.

.10.8

כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,אם יחולו ,יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו
ועל אחריותו בלבד .עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך עפ"י
הדין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .המתחרים נותנים בזאת אישור לעורכת הפעילות
ו/או למי מטעמה ,לקזז ,לנכות או להפחית כל תשלום נדרש ,בהתאם לדין .עורכת הפעילות ו/או
מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

.10.9

על תקנון זה ,פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית
בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

תאריך ______________

