פעילות 'שאלון יגר ספייס'
תקנון
 .1תנאים ואופן השתתפות:
 .1.1חברת הכרם משקאות חריפים בע"מ (להלן" :הכרם" או "עורך הפעילות") תנהל את הפעילות,
כמפורט להלן ,ברשת החברתית "פייסבוק" וכן באתר הייעודי בקישור שלהלן:
( /http://jagerquiz.staging.wpengine.comלהלן" :הפעילות" ו" -אתר הפעילות" ,בהתאמה) .
 .1.2הפעילות תעלה לאוויר ביום  10/12/2015ותישאר זמינה לשימוש המשתתפים עד יום .24/12/2015
(להלן" :תקופת הפעילות") .עורך הפעילות יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת הפעילות על
פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .1.3בעצם ההשתתפות בפעילות ,מאשר המשתתף כי הוא מסכים לכל תנאי תקנון זה ומתחייב לעשות
שימוש באתר הפעילות בהתאם להוראות התקנון וכן תנאי השימוש של "פייסבוק".
 .2תיאור הפעילות ומטרתה:
 .2.1החברה מזמינה את אוהדיה בפייסבוק לענות על שאלון ,לגלות איזה טיפוס הם ובהתאמה כיצד
מומלץ עבורם לשתות יגר ספייס ממותג ( Jägermeisterלהלן" :המותג") (להלן" :השאלון").
בסיום השאלון יתבקשו המשתתפים לספר מדוע מגיע להם לזכות בפרס.
 .3הזכאות להשתתף בפעילות:
"השתתפות בפעילות" ,משמעה -מילוי השאלון ומשלוחו באמצעות האייקון הייעודי לכך.
 .3.1זכאים להשתתף גולשים בני  18ומעלה בלבד; בעצם מילוי השאלון ושליחתו מצהיר המשתתף ,כי
הוא בן  18ומעלה.
 .3.2זכאים להשתתף בפעילות גולשים שהינם חברים ברשת ה"פייסבוק" .למען הסר ספק יובהר ,כי
הפסקת חברותו של משתתף ברשת הפייסבוק ,בין ביוזמתו ובין שלא ביוזמתו ,במהלך תקופת
בפעילות ,אף תביא להפסקת השתתפותו בפעילות .היה ותחודש חברותו של משתתף בפייסבוק
בתוך תקופת הפעילות ,תחודש אף השתתפותו בפעילות.
 .3.3הזוכה מאשר בזאת לעורך הפעילות לציין בדף הפייסבוק שלו ובכל מקום ואמצעי אחר את פרטי
זכייתו בפרס ,לרבות ציון שם המשתתף והסיבה בגינה מגיע לו לזכות ,אותה ציין המשתתף
בשאלון .כמו כן מאשר המשתתף ,כי ידוע לו ואין לו התנגדות לכך ,שזכייתו בפרס במסגרת
הפעילות עשויה להיות מסוקרת ,לרבות לצורך קידום מכירות של עורך הפעילות ,ובהשתתפותו
בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו ,לרבות ברדיו ,בעיתונות ו/או
בכל אמצעי תקשורת אחר.
 .4בחירת הזוכים:
 .4.1מתוך השאלונים שיישלחו ,יבחר עורך הפעילות את  3המשתתפים ,אשר ציינו את  3הסיבות
המקוריות ביותר ,זאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות; המשתתפים שייבחרו כאמור,
יוכרזו כזוכים בפעילות (להלן" :הזוכים").
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 .4.2עורך הפעילות יכריז על הזוכים בדף הפייסבוק .Jägermeister :ההכרזה על הזוכים תיעשה
בתאריך ,31/12/2015 :או כל מועד אחר שיקבע ע"י עורך הפעילות.
 .4.3יובהר בזאת כי אין הגבלה על מספר השאלונים אותם יכול משתתף בודד לשלוח ,אך בכל מקרה
משתתף בודד לא יוכל לזכות אלא בפרס אחד בלבד.
 .4.2החלטת עורך הפעילות בדבר הזוכים היא סופית ובלתי ניתנת לערעור; עורך הפעילות לא יהיה
חייב לנמק את בחירתו ו/או את הקריטריונים ,על פיהם נעשתה..
 .5הפרסים:
 .5.1הפרס לכל אחד מהזוכים יהיה
ארוחה זוגית במסעדה ,שתיבחר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הכרם (להלן" :הפרס").
 .5.2הפרס יהיה תקף למשך פרק זמן ,אשר ייקבע על ידי עורך הפעילות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי
(להלן" :תקופת המימוש").
 .5.3למען הסר ספק ,יובהר כי כל פרס הינו פרס חד פעמי ,סופי ומוחלט וכי הוא יינתן לזוכה על פי
ובכפוף לתנאי תקנון זה .לא תתאפשר המרה של הפרס בזיכוי כספי ו/או שינוי צורתו ו/או קבלת
מוצר חליפי אחר כל שהוא תחתיו.
 .5.4התברר ,לאחר ההגרלה ,כי מי מהזוכים אינו עומד בתנאי תקנון זה ,תבוטל זכייתו; ביטול כאמור
יהיה סופי ולא נתון לערעור.
 .5.5זוכה שאינו מעוניין ו/או אינו יכול ,מכל סיבה שהיא ,לממש את הפרס ,או לממשו במסגרת
תקופת המימוש ,לא יהא זכאי לממש את הפרס במועד חלופי אחר או לקבל פרס חלופי ו/או פיצוי
כלשהו ,ובמקרה כאמור זכייתו תיפסל ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות בגין כך.
 .5.6בוטלה זכייתו של זוכה ,בין בנסיבות האמורות בס"ק  5.4לעיל ,בין בשל ויתורו על הפרס ,בין בשל
אי יכולתו לממש את הפרס ובין מכל סיבה אחרת ,לא תחול על עורך הפעילות כל חובה להעביר
הפרס לכל משתתף אחר במקומו.
 .5.7הכרם שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,להפחית או להוסיף את הפרסים ו/או שווי הפרסים
ו/או מועד או אופן מימוש הפרסים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומכל סיבה שהיא (או ללא
סיבה) ,מבלי שתהיה מחויבת לגלות לזוכה או למי מהמשתתפים את הסיבה ,ולזוכים לא תקום
כל טענה בהקשר זה.
 .5.8בעצם השתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי היה ויזכה בפעילות ,אם יתבקש ע"י הכרם,
הוא ישתף פעולה וישתתף בפעילויות יחסי ציבור ,פרסום וקידום של הפעילות ,לרבות
השתתפות בראיונות לתקשורת ופרסומים בכל אמצעי המדיה לרבות בטלוויזיה ,באינטרנט,
בפרסום חוצות ,עיתונות ובברושורים שיווקיים– וזאת הן לפני מימוש הפרס והן לאחר מימושו.
 .6סייגים להשתתפות בפעילות:
 .6.1לעורך הפעילות שמורה הזכות לפסול כל משתתף בגין כל פעולה שיש בה משום פגיעה בפעילות
ו/או במהלכה ו/או בתדמיתו של עורך הפעילות ו/או המותג ,ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות
קניין רוחני אחרת ,ו/או הפרת הוראות כל דין ,ו/או פגיעה בפרטיות ו/או העלאת תכנים פוגעניים.

3
כן שומר עורך הפעילות על זכותו למחוק תכנים פוגעניים בשפתם או במהותם ולמנוע מהמשתתף
שהעלה אותם תכנים ליטול חלק בפעילות.
 .6.2במקרה של חשד של עורך הפעילות להפרת תנאי תקנון זה ו/או חשד לשימוש באמצעים בלתי
כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת הפעילות ו/או
שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות כל דין מצד
משתתף כלשהוא ,יהיה עורך הפעילות רשאי לבטל את השתתפותו של משתתף כאמור ולמשתתף
כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בגין כך.
 .6.3עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות למנוע פרסום זכייה של משתתף ו/או של שאלה/תגובה
שהוצעה על ידו ו/או להפסיק את פרסומם ו/או להסיר כל תוכן שהועלה ע"י משתתף מכל נימוק
שימצא לנכון ע"פ שקול דעתו המוחלט ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,במקרה של חשש
להפרת זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת ,ו/או במקרה של תוכן פוגעני ו/או שיש בו
פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע ו/או במקרה שיש בפרסום התוכן כדי לפגוע בתדמיתו החיובית של
עורך הפעילות ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בגין כך.
 .6.4בפעילות לא יהיו רשאים להשתתף מנהלי ועובדי הכרם וחברת דיגיטל גלובאל אינטראקטיב,
שותפיהם ומשפחותיהם.
 .7זכויות קניין רוחני:
 .7.1המשתת ף מצהיר בזאת כי ברור ומוסכם עליו כי עצם השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה
לפרסום שמו ,וכי הכרם תהיה רשאית לעשות כל שימוש בפרטי המשתתפים בפעילות ובתוכן
המועלה על ידם לרבות בקשר עם פרסום וקידום הכרם ואו המותגים המשווקים על ידה ,ובכלל
זה לפרסם בכל מדיה (לרבות באתר) ובכל אמצעי תקשורת ובכלל כך בטלוויזיה ,בעיתונות
הכתובה ,בשלטי חוצות ,בסלולאר ,ובכל מדיה עתידית שתהיה קיימת בארץ ובחו"ל ,בכל מקום
ומכל סוג שתמצא לנכון ,ללא הגבלת זמן ,ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה או תביעה בעניין,
והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סוג ומין.
 .7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ולצורך השימושים המותרים בלבד ,עורך הפעילות וכל הבא
מטעמו ,רשאי לשנות ,לעבד ,לשלב ,לשנות או לערוך את הפעילות בהתאם לצרכיו.
 .7.3למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי בכל הנוגע לזכות עורך הפעילות לביצוע
השימושים המותרים הנ"ל של עורך הפעילות על כל היבטיה והם לא יהיו זכאים לכל תמורה
בעבור ביצוע השימושים המותרים.
 .7.4עורך הפעילות הינו בעל מלוא הזכויות בישראל ובכל מדינות חו"ל במאגר הנתונים המוצג על ידו
במסגרת הפעילות ואין לעשות בהם שימוש מחוץ לפעילות ,ללא הסכמתו מראש ובכתב של עורך
הפעילות.
 .7.5המשתתף אינו רשאי להעתיק ,להפיץ ,לערוך ,לשדר ,להעביר או לפרסם תכנים מהפעילות ,ללא
הסכמה מראש בכתב של עורך הפעילות וזאת ,בכפוף לכל האמור בתקנון.
 .7.6זכויות היוצרים ו/או זכויות השימוש הבלעדי בכל מסכי הצפייה שבפעילות (לרבות אך לא רק
טקסטים ,תמונות ,סמלים ,איורים ,גרפיקה ויישומי תוכנה) ,כמו גם זכויות היוצרים במידע,
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בחומרים הנכללים בה ובסידור הדפים ,הן בבעלותו הבלעדית של עורך הפעילות
אם לא נאמר אחרת במפורש.
 .8אחריות המשתתף ושיפוי:
 .8.1ידוע למשתתף כי השתתפותו בפעילות תהא על אחריותו בלבד .למען הסר ספק ,הכרם (ו/או מי
מטעמה) לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות ו/או תחוב כל חובה שהיא בקשר עם ו/או
וכתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכיו"ב אשר
יגרמו למשתתף ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם הפעילות (לרבות טענות הפרת זכויות קנין רוחני
ו/או טענות עקב ההשתתפות בפעילות ו/או אי זכייה).
 .8.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי הכרם (ו/או מי מטעמה) אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק
גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בה.
 .9כללי:
 .9.1תקנון זה בא בנוסף לכל תנאיה של חברת פייסבוק לגבי השימוש באתר פייסבוק.
 .9.2בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את
הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון ,מסכים
המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .9.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר ,תגברנה הוראות
תקנון זה.
 .9.4עורך הפעילות יהיה רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לא לקיים או
להפסיק או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות
בפעילות ו/או לשנות את תקופת הפעילות ו/או את המועדים המוצעים בפעילות ,ובלבד שיפרסם
על כך הודעה באותו אופן ובאותם אמצעים שבהם מתפרסם תקנון זה ,וכל משתתף מוותר על כל
טענה בנוגע לכך.
 .9.5עורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ונזק עקיף ,לרבות בגין קיצור תקופת הפעילות או
שינויה ,ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף או לצד ג' כלשהו כתוצאה
ו/או בקשר עם ההשתתפות בפעילות זו ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה
משתתף או צד ג' כלשהו בקשר לפעילות.
 .9.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל משתתף מצהיר כי הוא מודע לכך ,שעריכת הפעילות תלויה ,בין
היתר ,בתקינות וזמינות רשת התקשורת ,המערכות הממוחשבות ,התוכנה הממוחשבת ,וגורמים
אחרים שלעורך הפעילות אין שליטה ו/או אחריות עליהם ,ועל כן המשתתף וצד ג' כלשהו לא
יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות ,תקלה ,איחור,
כשל טכני ,או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל ,לרבות ,נזק שנוצר עקב אי הכרזה על זוכה
נבחר במסגרת הפעילות.
 .9.7למען הסר ספק ,לאף משתתף בפעילות זו ולצד ג' כלשהו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר
לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר
ונזק עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
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 .9.8עורך הפעילות אינו מתחייב ,כי אתר הפעילות יפעל ,או כי הפעילות תתנהל ,כסדרם ,ללא הפרעה
ו/או הפסקות ו/או כי הללו יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האירוח של אתר
הפעילות ,נזקים ,קלקולים ,תקלות ,כשלים בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי התקשורת אצל
עורך הפעילות ו/או כל תקלה אחרת ,והוא לא יישא באחריות לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרמו
למשתתף ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב כך.
 .9.9חלק מהקישורים ( ,)Hyper Linksהמופיעים באתר הפעילות ,מפנים לאתרים בניהול ו/או
בבעלות של צדדים שלישיים; מובהר ,כי הקישור לאתרים אלה נעשה אך ורק לנוחות המשתתף,
וכי עורך הפעילות לא בחן אותם אתרים ,אינו תומכך בהם ואינו אחראי להם ו/או לתוכנם ,או
לאבטחתם ,וכי גלישה ,שימוש או מסירת מידע לאתרים אלה הינה באחריותו המלאה של
המשתתף.
 .9.10הכרעה בגין כל מחלוקת ועניין ובכל הקשור לפעילות זו ,לרבות בגין כל מחלוקת ועניין הקשורים
לתוצאות הפעילות והזוכה הנבחר ,תהיה מסורה באופן בלעדי לעורך הפעילות ,והכרעתו תהיה
סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה נגד עורך
הפעילות ונגד מי מטעמו.
 .9.11בעצם השתתפותו בפעילות ,מאשר בזה המשתתף לעורך הפעילות ו/או למי מטעמו לשלוח לו דברי
פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני ,פקסימיליה ,הודעות טקסט או מערכת חיוג אוטומטי,
ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מי מהאמורים לעיל בקשר עם דברי
פרסומת כאמור -בכלל ,ובפרט -מכוח הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
תשמ"ב .1982 -
 .9.12בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד ,והוראותיו מתייחסות גם לנקבה
במשתמע.
 .9.13כל שימוש באתר הפעילות הינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף .עורך הפעילות לא יהיה
אחראי לכל נזק ,ישיר ונזק עקיף ,שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי בקשר עם שימוש באתר
הפעילות.
 .9.14כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרסים יחול על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.
הכרם תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על פי דין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי
מס במקור .הכרם או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר עם הזכייה או הפרסים.
 .9.15הכרם שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכל
עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר .האחריות להכרת
התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על כל משתתף.
 .9.16על תקנון זה ,הפעילות וכל הקשור בהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הייחודי
יהיה נתון למדינת ישראל והסמכות המקומית הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך
בתל-אביב יפו.
 .9.17בתקנון זה" ,עורך הפעילות" ,לרבות -מי מבעלי מניותיו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו
ו/או כל בעל עניין בו ו/או תאגיד קשור אליו ו/או כל צד שלישי המספק לעורך הפעילות כל שירות
שהוא בקשר ישיר ו/או עקיף עם הפעילות.
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 .9.18פניות :כתובת משרדה הרשום של החברה היא דרך החורש  ,10מודיעין .כל פניה בנוגע למבצע יש
להפנות אל "הכרם משקאות חריפים בע"מ" ,פעילות שאלון יגר ספייס" אל הכתובת האמורה.
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