קניון עיר ימים
תקנון תחרות" -נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים "2018
קניון עיר ימים ניהול בע"מ ח.פ( 514644046 .להלן" :עורכת התחרות") מודיעה בזאת על עריכת
תחרות בדף האוהדים הרשמי של "קניון עיר ימים" ברשת החברתית "פייסבוק" שכתובתו:
 /https://he-il.facebook.com/ir.yamim.ilובעמוד האינסטגרם הרשמי של "קניון עיר ימים"
שכתובתו( iryamim_mall :להלן" :דפי האוהדים").
התחרות תיערך החל מיום  15.4.18בשעה  11:00בבוקר ועד ליום  30.4.18בשעה  23:59בלילה.
התחרות כפופה לתקנון התחרות כמפורט להלן:
.1

הגדרות

למונחים המפורטים להלן ,תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידם ,אלא אם כן נאמר
מפורשות אחרת:
"התחרות"

תחרות בין המשתתפים כהגדרתם להלן אשר יתבקשו למלא
את פרטיהם האישיים בטופס הרישום שיימסר להם מאת
עורכת התחרות ויהווה אישור להשתתפותם בתחרות בהתאם
לתנאי תקנון זה.
מבין המשתתפים שנרשמו לתחרות ועמדו בתנאי תקנון זה,
תבחר עורכת התחרות מספר זוכים ,והכל משיקולים ענייניים
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,אשר יהוו "נבחרת
המשפיענים של קניון עיר ימים ."2018
המשתתפים יידרשו לעמוד בתנאי תקנון זה כפי שיפורטו
להלן.

"תקופת התחרות"

 15.4.18בשעה  11:00בבוקר ועד ליום  30.4.18בשעה 23:59
בלילה
עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר
את תקופת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

"עורכת התחרות"

קניון עיר ימים ניהול בע"מ ח.פ.514644046 .

"ההודעה על פתיחת
התחרות" או "הפוסט"

עורכת התחרות תפרסם קודם לתחילת התחרות הודעה בדפי
האוהדים כהגדרתם בתקנון זה לעיל אשר תזמין את
המשתתפים כהגדרתם להלן להירשם לתחרות ולהגיש
מועמדותם ל" -נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים
."2018

"המשתתף"

משתתף בתחרות יהיה מי שעמד בכל אחד מן התנאים שלהלן
באופן מצטבר:
א .חבר הרשתות החברתיות "פייסבוק" ו"-אינסטגרם"
שהינו חבר בדפי האוהדים הרשמי של עורכת
התחרות (ב"פייסבוק" ו"-באינסטגרם" כאמור לעיל)
וזאת לכל אורך תקופת התחרות.
ב .נכון למועד תחילת התחרות הינו בן  18לפחות לפי
לוח השנה הגריגוריאני( .המשתתף יצהיר על כך
במקום המיועד לכך בטופס הרישום לתחרות).
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ג .מילא את טופס הרישום והפרטים האישיים שנמסר
לו מאת עורכת התחרות במלואו.
חבר שופטים שייקבע מראש על ידי עורכת התחרות ותפקידו
להרכיב את "נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים "2018
על פי קריטריונים עניינים שונים ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.

"השופטים"

השופטים אף רשאים להחליט על פי שיקול דעתם הבלעדי כי
אף משתתף אינו עומד בקריטריונים לזכייה ולפיכך לא תורכב
"נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים ."2018
"נבחרת המשפיענים
קניון עיר ימים "2018

של

המשתתפים אשר עמדו במהלך תקופת התחרות בכל אחד מן
התנאים שלהלן ובמצטבר:
א .חברים בדפי האוהדים כהגדרתם לעיל.
ב .מילאו את טופס הרישום והפרטים האישיים שנמסרו
להם מאת עורכת התחרות ולשביעות רצונה המלאה
של עורכת התחרות.
ג .נכון למועד תחילת התחרות הינו בן  18לפחות לפי
לוח השנה הגריגוריאני.
ד .חבר השופטים בחר בהם על פי קריטריונים עניינים
שונים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
ה .חתם על כתב ויתור בנוסח המוסכם על עורכת
התחרות.

"פעילות נבחרת המשפיענים
של קניון עיר ימים "2018

המשתתפים בתחרות אשר יזכו להיות חלק מנבחרת
המשפיענים של קניון עיר ימים  2018ייטלו חלק בפעילות
השיווקית והפרסומית של קניון עיר ימים.

הפרסומית

הפעילויות הבאות כולן או חלקן :אירועי השקה ואירועים
שיווקיים שיערכו על ידי עורכת התחרות ויציגו תוכן שיווקי
ביחס לקניון "עיר ימים" ,פרסום תמונות בדפי האוהדים
ובדפים האישיים של חברי נבחרת המשפיענים ופעילויות
שיווקיות דומות נוספות.

"הפעילות
והשיווקית"

.2

פרשנות
.2.1

כללי תקנון זה כפופים להנחיות בדבר קיום תחרויות ברשתות החברתיות
"פייסבוק" ו"אינסטגרם" ולכל עדכון ו/או שינוי שיחול בהנחיות אלה (להלן:
"הנחיות פייסבוק ואינסטגרם").

.2.2

בכפוף לסעיף  2.1לעיל ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין
הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות ,תגברנה הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין.
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.3

.2.3

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או
ברבים.

.2.4

כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות
תקנון זה.

כללי
.3.1

עורכת התחרות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק את
התחרות ו/או חלק ממנה ו/או להאריכה ו/או לערוך בה כל שינוי בכל עת בכפוף
למתן הודעה .מובהר כי למי מהמשתתפים בתחרות לא תהא כל טענה בקשר
לכך.

.3.2

תקנון התחרות יפורסם בדפי האוהדים ויהיה זמין לעיון גם במשרדי הנהלת
קניון "עיר ימים" בכתובת רח' בני ברמן  ,2בשעות הפעילות.

.3.3

עורכת התחרות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם באמצעי
התקשורת ולרבות ברשתות החברתיות מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים
אחרים ובהם פרטים לגבי התחרות.

.3.4

עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את כללי התחרות כפי שנקבעו בתקנון זה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש ובכפוף
להנחיות פייסבוק ו/או אינסטגרם כהגדרתן לעיל.

.3.5

ההשתתפות בתחרות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים .עורכת
התחרות לא תישא באחריות לכל נזק ,פגיעה בשם הטוב ,נזק ממוני ובלתי ממוני
וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם
השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות.

.3.6

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להסיר מדף האוהדים כל משתתף
ו/או כל תגובה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולרבות
עקב תגובות ,הערות ,כיתובים ,תמונות הכוללים מסרים פוגעניים כלשהם,
תכנים פוגעניים ,תכנים ו/או תמונות הפוגעות בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני
ו/או בפרטיות ,גולשים פיקטיביים ו/או פגיעה בתדמיתו של קניון "עיר ימים"
וכד'.
משתתף שהוסר מדף האוהדים תוסר אף מועמדותו מהתחרות לאלתר ולא תהיה
לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

.3.7

במקרה של חשד של עורכת התחרות להפרת תנאי תקנון זה ,ו/או חשד לשימוש
באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין לרבות פריצה לדף
האוהדים ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או תוך עשיית עבירה ו/או
שלא על פי הוראות הדין ,תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את השתתפותו של
משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד עורכת התחרות בגין כך.

.3.8

למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין
חוזה למתן ציונים והוראת סעיף  33לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג—
 .1973על כן ,כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות לא תהיה נושא
לדיון בבית משפט .כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה,
ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

.3.9

עורכת התחרות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם ו/או לעשות
שימוש לצורכי פרסום בכל תמונה של מי מהמשתתפים בתחרות בכל אמצעי
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פרסום ולרבות מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים וזאת בין במהלך
תקופת התחרות ובין לאחר סיומה.
.4

.5

הצהרות המשתתף
.4.1

בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף
בתחרות כי קרא את התקנון וקיבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו
ויחייבו לכל דבר ועניין.

.4.2

המשתתף מצהיר כי הינו אחראי באופן בלעדי לתוכן המועלה על ידו במסגרת
התחרות ופוטר את עורכת התחרות מכל אחריות על פי הדין לרבות הפרת חוק
איסור לשון הרע ,תשכ"ה ,1965 -הפרת זכויות יוצרים ,הפרת סימן מסחר ,הפרת
סוד מסחרי ,הפרטת הפרטיות ,החובה למתן קרדיט וכל זכות של צד ג' מכח
הדין .ידוע למשתתף כי הוא יידרש לשפות את עורכת התחרות בגין כל נזק שיגרם
לה או תביעה כנגדה עקב הפרת הוראות סעיף זה.

.4.3

ידוע למשתתף כי מגבלות הפרטיות אותן הוא החיל על הפרופיל האישי שלו
באתר פייסבוק יחולו גם ביחס לתחרות ולפיכך כל שינוי בהגדרות מגבלות
הפרטיות אשר יבוצע על ידי המשתתף בנוגע לפרופיל האישי שלו ,יבוצע
אוטומטית ובהתאמה גם ביחס לתחרות.

.4.4

המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר
את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה
במישרין או בעקיפין בתחרות וכי ידועות לו הנחיות פייסבוק ו/או האינסטגרם
והוא מסכים להן.

.4.5

המשתתף פוטר בזה את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה ביחס לתקלות טכניות ולרבות תקינותו וזמינותו של דפי האוהדים
ו/או בעיות גלישה ו/או כל תקלה הקשורה באופן שימוש באתר "פייסבוק" ו/או
"אינסטגרם" וכל תקלה טכנית אשר עלולה לנבוע מהשימוש באתר.

.4.6

ידוע למשתתף כי יכול ויחולו שינויים בתנאי התחרות המפורטים בתקנון זה,
לרבות קיצור או הארכת תקופת התחרות ולרבות שינוי הפעילות הפרסומית
והשיווקית והיקפה בתקופות שונות וכן יתכן שינוי בגודלה של נבחרת
המשפיענים ו/או בהרכבה על פי שיקול דעתה של עורכת התחרות בכל עת.

.4.7

ידוע למשתתף כי ההשתתפות בתחרות זו כפופה גם להנחיות פייסבוק ו/או
האינסטגרם כהגדרתן לעיל.

.4.8

יוכל להשתתף בתחרות מי שבמועד תחילת התחרות הינו בן  18שנים לפחות על
פי לוח השנה הגרגוריאני.

הגבלת השתתפות
.5.1

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי קניון עיר ימים ניהול בע"מ ובני
משפחותיהם.
לצרכי תקנון זה "בן משפחה" משמעו בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

.5.2
.6

ההשתתפות אסורה על מי שבמועד תחילת התחרות הינו טרם מלאו לו  18שנים
לפחות על פי לוח השנה הגרגוריאני.

תנאי התחרות
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.6.1

.7

משתתף אשר עמד במהלך תקופת התחרות בכל התנאים המפורטים תחת
ההגדרה "נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים  "2018לעיל יהיה זכאי להיות
חלק מ"נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים" ולקחת חלק בפעילויות
השיווקיות והפרסומיות.

הזוכים שיהוו "נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים "2018
.7.1

עד ולא יאוחר מ( 45 -ארבעים וחמישה) ימי עסקים לאחר תום תקופת התחרות,
עורכת התחרות תמסור למועמדים לזכייה בתחרות הודעה על כך באמצעות
שליחת הודעה אישית לעמוד הפייסבוק של הזוכה ו/או שליחת דוא"ל לכתובת
הדוא"ל האלקטרוני שנמסרה טופס ההשתתפות .הודעה זו תכלול הזמנה לפגישה
אישית עם נציגי עורכת התחרות אשר אליה יידרשו המועמדים לזכייה להגיע עם
תעודה מזהה (להלן" :הודעת השופטים").

.7.2

להודעת השופטים יצורף כתב ויתור לחתימת כל מועמד לזכייה .כתב ויתור זה
יהווה תנאי הכרחי להשתתפות ב"-נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים ."2018

.7.3

עורכת התחרות אינה נושאת באחריות ליצירת קשר עם משתתף במידה ופרופיל
הפייסבוק ו/או האינסטגרם שלו חסום ו/או שלא השאיר פרטים מספקים או
נכונים ליצירת קשר.

.7.4

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,מסירת הודעת הזכייה והאפשרות למימוש
ההשתתפות ב"נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים  "2018תהיינה מותנות בכך
שהזוכה יבצע את הפעולות המפורטות להלן:
.7.4.1

הזדהות הזוכה בלבד ולא על ידי נציג מטעמו באמצעות תעודת זהות
בפני נציגי עורכת התחרות.

.7.4.2

חתימת המועמד לזכייה על כתב ויתור בנוסח המוסכם על עורכת
התחרות.

.7.5

עם השלמת הרכבת "נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים  "2018תימסר הודעה
בדפי האוהדים על הרכבה.

.7.6

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב/לבטל את זכייתו של זוכה
בתחרות כאמור ו/או להפסיק את חברותו של זוכה כלשהו בנבחרת המשפיענים
של קניון עיר ימים בכל אחד מהמקרים הבאים :

.7.7

.7.6.1

אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

.7.6.2

חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה
להשתתפות ב"-נבחרת המשפיענים של קניון עיר ימים ."2018

.7.6.3

כל סיבה אחרת אשר יש בה ,על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה,
לעכב ו/או לבטל את הזכייה ו/או לממשה.

.7.6.4

הזוכה לא חתם על כתב ויתור בנוסח המוסכם על עורכת התחרות.

.7.6.5

הזוכה לא הגיע לפגישה שזומן אליה או לא הצליחו לתאם עימו
פגישה בתוך שבוע ימים מהיום שמסרה לו עורכת התחרות הודעה
על זכייתו.

היה ועד לתום תקופת התחרות לא יזכה אף משתתף – כי אז תהיה עורכת
התחרות ,על פי שיקול דעתה ,רשאית להמשיך את תקופת התחרות לתקופה

–6-

נוספת או לחילופין להחליט שלא להרכיב את "נבחרת המשפיענים של קניון עיר
ימים ."2018

.8

.7.8

הזכייה הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

.7.9

בלי לגרוע מהוראות תקנון זה ,הנחיות פייסבוק ו/או אינסטגרם והוראות כל דין,
עורכת התחרות רשאית שלא לאפשר את מימוש הזכייה על ידי מי שהגיע אליה
במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.

.7.10

עורכת התחרות תהיה רשאית לפרסם תמונות ופרטי המשתתפים ב"נבחרת
המשפיענים של קניון עיר ימים  ,"2018בכל דרך ואופן בו יבחרו ובכל אמצעי
המדיה וזאת לצורך קידום מכירות.

.7.11

במקרה שבו הזוכה לא מילא אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה ,כולן
או מקצתן ,עורכת התחרות לא תהיה חייבת לממש את הזכייה כאמור.

הגבלת אחריות
.8.1

ללקוח ו/או למשתתף ו/או לזוכה ו/או למועמד לזכייה ידוע כי ההשתתפות
בתחרות כפופה לתקנון זה והנחיות פייסבוק ו/או אינסטגרם ולא תהא כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר עם
ההשתתפות.
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