תקנון תחרות "העלאת תמונות ברשתות החברתיות נושאת פרס" (להלן" :התחרות")
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל התחרות על ידי עורכת התחרות-
פינות קפה בע"מ (אילנ'ס) (להלן" :החברה") ,וקבלתו היא תנאי להשתתפות בתחרות.
מובהר כי לחברה הזכות לשנות ובכלל זה להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן את כללי התקנון
בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת/http://www.ilans.co.il :
ולמשתתפים אין ולא תהיה כל טענה ,דרישה ,תביעה בקשר לכך.
.1

פרשנות
 1.1חלוקת תקנון זה לסעיפים ולכותרות נעשתה לשם הנוחות ואין להשתמש בהם לשם
פרשנות התקנון.
 1.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
בדבר התחרות -יגברו הוראות תקנון זה.
 1.3תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד בלשון זכר .ההשתתפות בתחרות בהתאם
להוראות תקנון זה מיועדת כמובן לנשים וגברים כאחד.

.2

תקופת התחרות
 2.1התחרות תיערך בין התאריכים ( 12.10.2018שעה  9:45בבוקר) ועד ליום
( 18.10.2018שעה ( )12:00להלן" :תקופת התחרות").
 2.2במהלך תקופת התחרות יוזמנו כל המשתפים שהתחרות הובאה לידיעתם להשתתף
בתחרות בהתאם לתקנון זה.
 2.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת
התח רות ובכלל זה להפסיק ו/או לקטוע ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי,
בהודעה שתתפרסם באתר האינטרנט של החברה; ומוסכם על המשתתפים כי
הודעה כאמור הינה ותהיה הודעה מספקת ראויה והולמת וכי המשתתפים מוותרים
בזאת על כל טענה דרישה תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם שינוי ו/או סיום
התחרות ו/או תנאיה כאמור.

.3

תנאי השתתפות
 3.1לשם השתתפות בתחרות על כל משתתף לקיים את כל התנאים המפורטים להלן,
בכל תקופת התחרות:
 3.2לצלם תמונה מקורית של המשתתף שצולמה על ידי המשתתף בלבד ולא כוללת פנים
של דמויות אחרות שלא נתנו הסכמתם למשלוח התמונה ולהשתתפות בתחרות,
ואיננה מפרה כל זכות לרבות בעלות /פרטיות /קניין רוחני של כל צד שלישי שהוא.
 3.3להעלות את התמונה לאינסטגרם או לפייסבוק ולתייג בתמונה את שני התיוגים
הבאים# :אילנסעושיםאתתלאביב ו( @ilanscoffee -להלן "התמונה המתחרה").
 3.4מובהר ,כי אדם שלא מלאו לו  18שנים לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות.
 3.5המשתתף מתחייב כי אם וככל שמופיע בתמונה המתחרה אדם כלשהו ,אותו אדם
נתן הסכמתו כמפורש וכדין להופיע בתמונה המתחרה ,כי לא נעשתה פגיעה
בפרטיותו ובזכותו שלא להיחשף בציבור ובפומבי בניגוד לרצונו .ככל שמופיע בתוכן
זה קטין – הרי שהאפוטרופוס החוקי של הקטין הביע הסכמתו להופעת הקטין
בתוכן ובתמונה ולהשתתפותו בתחרות .עצם העלאת התמונה המתחרה מהווה

אישור כי בידי המשתתף ובאחריותו מצויים כל האישורים וכי האנשים המצולמים/
מופיעים בתמונה המתחרה לא יוכלו לבוא בכל טענה ,דרישה או תביעה לחברה ו/או
מי מטעמה.
 3.6בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה ,וקיבל
על עצמו את הוראותיו ,וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף כי תקנון זה
יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 3.7השתתפות בתחרות ו/או העלאת התמונה המתחרה הינה ותהווה אישור והסכמה
בלתי חוזרים לחברה לעשות בשם המשתתף ,ללא כל תמורה ,וללא הגבלת זמן ,כל
שימוש חוקי בתמונה המתחרה ,לרבות אך לא רק ,פרסום התמונה המתחרה בכל
אמצעי ומדיה ,שימוש בתמונה המתחרה ובפרטי המשתתף לרבות לשם יחסי ציבור,
פרסום ,קידום מכירות של החברה; הפצה ,העתקה ,ביצוע פומבי ,עריכה וכיו"ב.
 3.8האחריות הבלעדית על עצם ההשתתפות בתחרות וכל הפעולות לשם כך לרבות
העלאת תכנים ותמונות ופרסום תכנים הינה ותחול על המשתתף ועליו בלבד.
החברה איננה ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר התוכן ,לרבות כל נזק ,הפסד,
הוצאה ,אבדן ,חסרון כיס ,הטעיה ,מרמה ,אי-דיוק ,שיבוש ,אי-נכונות וכל טענה
אחרת בקשר עם התוכן שהעלה משתתף.
 3.9ידוע למשתתף– והוא מסכים לכך מראש ובמפורש– כי החברה תהיה רשאית לפי
שיקול דעתה -לפרסם את שמות הזוכים בתחרות ,התכנים הזוכים ו/או תכנים
אחרים שהשתתפו בתחרות -הכול באופן ,בתנאים ,במועדים שיקבעו על ידי החברה,
ולפי שיקול דעתה.
.4

בחירת הזוכה
 4.1כל תוכן משתתף שיועלה על ידי משתתף בתחרות ויעמוד בכל תנאי תקנון זה – יהיה
רשאי להיכלל בתחרות – בהתאם לשיקול הדעת של החברה .למען הזהירות מובהר
כי החברה אינה מתחייבת לאפשר לכל תוכן שהועלה על ידי כל משתתף להשתתף
בתחרות ,והיא רשאית לפסול תכנים לפי שיקול דעתה ,ובין היתר בגין הפרת
הוראות תקנון זה.
 4.2בתום תקופת התחרות יועברו התמונות המתחרות לצוות השופטים של החברה,
אשר יורכב מאנשי מחלקת השיווק של החברה ,לפי שיקול דעתה (להלן" :צוות
השופטים") .החלטת צוות השופטים ,בהתאם לשיקול דעתם ,תהיה סופית ובלתי
ניתנת לערעור.
 4.3החברה תכריז על התמונה המתחרה הזוכה בפרופיל האינסטגרם והפייסבוק של
החברה וזאת עד ל 24-שעות מתום תקופת התחרות ,אלא אם הודיעה החברה
אחרת.
 4.4החברה תודיע לזוכה בתחרות על זכייתו באמצעות האינסטגרם ו/או הפייסבוק .עם
מסירת ההודעה יתבקש הזוכה לשלוח באמצעות האינסטגרם ו/או הפייסבוק את
פרטי ההתקשרות עמו (דוא"ל/טלפון) ,וכן את הפרטים שלהלן :שם ,שם משפחה,
מס' ת.ז ,.כתובת מגורים ,מס' טלפון נייד ,כתובת דוא"ל ,וכן פרטים נוספים ככל
שיידרשו.
 4.5הזוכה ייצור קשר עם החברה ,ולאחר מכן בתיאום מראש ,הפרס ייאסף על ידי
הזוכה ממשרדי החברה בכתובת :ז'בוטינסקי  2ברמת גן.
 4.6הזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס במשרדי החברה מהרגע שקיבל את ההודעה על
היותו הזוכה בתחרות ,במהלך שעות העבודה המקובלות ,ובכפוף לתיאום מראש,

ולא יאוחר מ 30-יום מיום פרסום הזוכה בתחרות או מיום משלוח ההודעה לזוכה,
לפי המאוחר מביניהם ,והכל בכפוף לאמור בתקנון זה .זוכה שלא דרש את מימוש
זכייתו תוך המועד האמור ,יראוהו כמי שויתר על זכייתו והוא יאבד את זכותו
לקבלת פרס.
 4.7המשתתף אשר תמונתו תוכרז כזוכה בתחרות יזכה בקורקינט חשמלי של חברת
שיאומי (להלן" :הפרס") .מובהר כי אין אפשרות להמיר את הפרס בשווה ערך אחר.
.5

כללי
 5.1המשתתף מצהיר ומסכים כי השתתפותו בתחרות הינה לצרכי שעשוע ,כי ידוע לו
שעלולות ליפול טעויות ותקלות בתחרות וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים
למשתתף עילה ,טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות ,ניהולה,
תוצאותיה וכל הקשור והכרוך בה .אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר
בתחרות ,כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.
 5.2החברה לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר
יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו ,ומובהר בזאת כי החברה לא מעניקה אחריות כלשהי
על הפרס.
 5.3הזוכה בתחרות פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל
נזק ,שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר ,אשר יתגלה
בפרס.
 5.4המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בתחרות.
 5.5חבות במס כלשהו ,אם וככל שתהיה ,תחול על הזוכה בפרס.
 5.6הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל
חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך
בעיר תל אביב.
החברה מאחלת לכל המשתתפים ב ה צ ל ח ה !!!

