תקנון מבצע "מיקי מאוס חוגג  90שנים"

 .1כללי
 .1.1בין התאריכים  8.11.2018ל ,22.11.2018-בתקופת המבצע כהגדרתה להלן ,יתקיים מבצע
שיווק וקידום מכירות בקבוצת קניוני עופר בשם "מיקי מאוס חוגג  90שנים" )להלן:
"המבצע"(.
 .1.2המבצע יתקיים במרכזי הקניות של קבוצת קניוני עופר ,המשתתפים במבצע ,ברחבי
הארץ ובאתר המבצע כהגדרתם להלן ,בלבד.
 .1.3המבצע מיועד למחזיקי כרטיס חיוב מאסטרקארד ) (Mastercardבלבד.
 .2הגדרות
למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצדם ,כדלקמן:
" 1.1הוראות המבצע"  -ההוראות המופיעות בתקנון זה.
" 1.2עורך המבצע" -סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ ,סלומון  ,7תל אביב.
" 1.3שאלות המבצע" –  12שאלות ידע רב בררתיות )'אמריקאיות'( ,הנוגעות למיקי מאוס
ו/או לכל נושא אחר ,לפי שיקול דעת עורך המבצע ,אשר מענה עליהן אפשרי מתוך ידע
כללי ומאגרי מידע נגישים .לכל שאלת ידע ישנה תשובה נכונה אחת בלבד אשר מצויה
במשרדי עורך המבצע בלבד.
" 1.4אתר המבצע"  -אתר ברשת האינטרנט שכתובתו  WWW.MOUSEPARTY.CO.ILהמכיל
את תקנון המבצע ,פרטים על המבצע ובאמצעותו משתתפים במבצע.
" 1.5המוצרים המשתתפים במבצע" – כל המוצרים שנרכשו באחת מהרשתות המצויות
בקניוני עופר המשתתפים במבצע בסך של לפחות  ₪ 150ברכישה יחידה באמצעות כרטיס
חיוב של מאסטרקארד ).(Mastercard
" 1.6חשבונית"  -חשבונית מס ,אשר תונפק למשתתף במעמד הרכישה בגין רכישה של
המוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע .על המשתתף לשמור את החשבונית
עד להכרזת הזוכה ולהציגה לצורך בדיקת זכאותו לזכייה בפרס .עורך המבצע רשאי
לפסול משתתף מלזכות ככל שבמועד בדיקת זכאותו לזכייה ,לא הייתה חשבונית בידי
המשתתף.
" 1.7משתתף במבצע " – המבצע פתוח להשתתפות כל אזרח ישראלי ו/או תושב ישראל בעל
היתר שהייה חוקי בישראל ,שהינו בגיר ,מעל גיל  18במועד תחילת תקופת המבצע ,אשר
מחזיק בכרטיס חיוב של מאסטרקארד ) ,(Mastercardועמד בכל תנאי תקנון זה.
משתתף במבצע הוא כל אדם הזכאי להשתתף ואשר רכש בתקופת המבצע באחד מקניוני
עופר המשתתפים במבצע ברכישה יחידה ,מוצרים בסך של  ₪ 150לפחות באמצעות
כרטיס חיוב מאסטרקארד ) (Mastercardבלבד ואשר פנה אל דיילי המבצע המפוזרים
בקניוני עופר המשתתפים במבצע ו/או נכנס לאתר המבצע לאחר הרכישה והשיב על
שאלות המבצע.
יש להציג חשבונית/ות קניה העומדת/ות בתנאי תקנון זה ואת כרטיס המאסטרקארד
האישי של המשתתף ,כתנאי להשתתפות וזכייה.
כל חשבונית מקנה למשתתף במבצע השתתפות יחידה .השתתפות במבצע יותר מפעם
אחת באמצעות אותה חשבונית ,תביא לפסילת ההשתתפויות החוזרות )כך שתיבחן
השתתפותו הראשונה של אותו משתתף בלבד(.

" 1.8קניוני עופר המשתתפים במבצע" " -עופר הקריון ,עופר גרנד קניון חיפה ,עופר סנטר
נצרת עילית ,עופר לב חדרה ,עופר הקניון הגדול פ"ת ,עופר רחובות ,עופר השרון ,עופר
סירקין ,עופר מרום ,עופר הגבעה ,עופר קניותר ,עופר בילו סנטר אאוטלט ,עופר גרנד קניון
)ב"ש( ,עופר אדומים ,עופר לב אשדוד.
יובהר כי המבצע אינו חל בקניון עופר חוצות המפרץ אאוטלט.
" 1.9הפרס"  -חבילת נסיעה משפחתית ל 4-אנשים ,כאשר לפחות אחד מהם הוא מעל גיל
 ,18לדיסנילנד בפריז ,צרפת אשר כוללת:
1.9.1

 4כרטיסי טיסה הלוך ושוב )במחלקת תיירים( בתאריכים - 30/11/18
;2/12/18

1.9.2

לינה במלון דיסני  ,Newport Bay Club Hotelעל בסיס לינה וארוחת
בוקר ,על פי בחירת עורך המבצע;

1.9.3

כניסה חופשית לשני הפארקים של דיסנילנד פריז למשך  3ימי החופשה;

1.9.4

 150יורו ליום למשך  3ימי החופשה לרכישת אוכל ,שתייה ומוצרים
ממותגי דיסני בפארקים;

1.9.5

אלבום דיגיטלי עם תמונות המשפחה בדיסנילנד פריז;

1.9.6

הזמנה ל 4-אנשים למסיבת יום ההולדת של מיקי מאוס;

 1.10הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה וניתן לממשו אך ורק במועדו; אולם משתתף יהיה
רשאי להעביר את הפרס לקרוב משפחה מאלו המפורטים להלן :בן זוג ,הורה ,ילד ,אח,
ולהם בלבד ,ובלבד שגם הנעבר הינו מעל גיל  18במועד תחילת תקופת המבצע .זוכה שלא
יוכל לממש את הפרס ,מכל סיבה שהיא ,לא יוכל לממש את הפרס במועד אחר ,ולא
יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
לא ניתן להמיר את הפרס בכסף או בפרסים אחרים ,טובין או שירותים.
על הזוכה לערוך את כל הביטוחים הנדרשים לצורך מימוש הפרס ,לרבות ביטוח נסיעות
לחו"ל ,והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הזוכה.
עורך המבצע רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את חלק מרכיבי הפרס ו/או את
יעד הטיסה ו/או מועד הטיסה ו/או להוסיף עליו פרטים נוספים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ולמשתתפים במבצע לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור .עד למועד הכרזת זהות
הזוכים עדכונים לעניין זה יפורסמו בתקנון מעודכן שיועלה לאתר המבצע; לאחר הכרזת
זהות הזוכים עדכונים לעניין זה יועברו לזוכים.
לזוכה לא תהיה כל טענה בקשר עם מימוש הפרס על כל מרכיביו ,לרבות איכות וטיב
הפרס או לתנאים בהם יסופק הפרס ,לרבות טיב המלון ,מועד הטיסות ,טיב הטיסה
והמושבים בטיסה ,טיב הרכב ואפשרות מילוי הדלק ,טיב האוכל במלון ,ועוד .עורך
המבצע אינו אחראי לכל נזק או אי-התאמה בנוגע לפרס ו/או לאספקתו ,ובכלל זה אינם
אחראים למעשה ו/או למחדל של צדדים שלישיים הקשורים בפרס .הזוכה מוותר בזאת
על כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לפרס כנגד עורך המבצע .מובהר בזאת כי עורך
המבצע אחראי אך ורק למסירת הפרס לזוכה בהתאם לפרטי הזוכה לאחר שאלו אומתו
בהתאם להוראות תקנון זה.
יובהר כי דו"חות ו/או קנסות מכל סוג שהם אשר יינתנו לזוכה ו/או לרכב ו/או כל נזק
שייגרם לרכב ו/או נזק שייגרם לצד שלישי בקשר עם שימושו ברכב בזמן שהייתו בחו"ל,
יחולו על הזוכה בלבד והוא יהיה האחראי הבלעדי על כל תשלום בגין האמור .יובהר כי
האמור חל ,גם אם הזוכה עצמו לא נהג ברכב בזמן קבלת הדו"ח.

יובהר כי כל עלות שלא צוינה באופן מפורש בתקנון זה לא תחול על עורך המבצע ,ועל
הזוכה לשאת בה באופן אישי ,לרבות הוצאות נוספות בזמן השהייה בחו"ל )ככל
שיידרשו(.
" 1.11זוכה"  -משתתף במבצע אשר במהלך תקופת המבצע ,עמד בכל תנאי תקנון זה וענה
נכונה על כל שאלות המבצע בזמן המהיר ביותר ,לרבות מסירת החשבונית כאמור לעיל.
סה"כ במבצע יהיו  3זוכים .משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת,
וזאת גם אם השתתף במבצע מספר פעמים באמצעות מספר חשבוניות שונות.
על אף האמור לעיל ,ככל שאף לא אחד ממשתתפי המבצע יענה נכונה על כל שאלות
המבצע ,הזוכה יהיה אותו משתתף במבצע אשר ענה על מירב שאלות המבצע בזמן הקצר
ביותר.
" 1.12זוכה שנפסל"  -זוכה שלא עמד בכל תנאי התקנון ו/או זוכה שלא אותר על פי הפרטים
שמסר באתר המבצע תוך  24שעות ממועד הכרזתו כזוכה .לזוכה שנפסל לא תהיה כל
טענה כנגד עורך המבצע ו/או מי מטעמו בגין כך.
" 1.13זוכי מילואים"  10 -משתתפים במבצע אשר עמדו בכל הוראות תקנון זה ,אשר ייבחרו
לאחר בחירת הזוכים ,ואשר ישמשו כחליפים ,למקרה שמי מבין הזוכים יקבע כזוכה
שנפסל .בכל מקרה של זוכה שנפסל ,יבוא במקומו המשתתף אשר נבחר מיד לאחר הזוכה
שנפסל.
יש לקחת בחשבון כי המבצע מסתיים בתאריך  22/11/18ומועד הטיסה המתוכנן הינו
 .30/11/18יובהר כי מועד הטיסה המדויק ויתר הפרטים הרלבנטיים יימסרו לזוכים
לאחר בחירתם .ציון מועד הטיסה בשלב זה הינו טנטטיבי בלבד ועשוי להשתנות.
עורך המבצע רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או להוסיף עליו פרטים
נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתתפים לא תעמוד כל טענה בקשר
עם האמור .עדכונים לעניין זה יועברו לזוכה בפעילות ,בהתאם להגדרתו לעיל.
מובהר ומודגש בזאת ,כי קבלת הפרס בידי המועמד לזכייה הינה בכפוף לעמידה בכל
הוראות תקנון זה ,הכל כמפורט לעיל ולהלן ,ובפרט (1) :קיום דרכון בתוקף לפחות ל8-
חודשים ממועד הזכייה; ) (2אי מניעה חוקית לטוס ובפרט ליעד הפרס; ) (3חתימה על
נספחי תקנון זה.
עורך המבצע רשאי לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או את חלק מרכיבי הפרס ו/או
את יעד הטיסה לעיל ו/או מועד הטיסה ו/או להוסיף עליו פרטים נוספים ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ולזוכה לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור .עדכונים לעניין זה יועברו
לזוכה במבצע ,בהתאם להגדרתו לעיל.
לזוכים לא תהייה כל טענה בקשר עם מימוש הפרס על כל מרכיביו לרבות )אך מבלי
למצות( טיב המלון ,מועד הטיסות ,טיב הטיסה והמושבים בטיסה ובמשחק ועוד.
הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה וניתן לממשו אך ורק במועדו .זוכה שלא יוכל לממש
את הפרס ,מכל סיבה שהיא ,במועד כאמור ו/או במועד שייקבע על ידי עורך המבצע ו/או
מי מטעמו ,לא יוכל לממש את הפרס במועד אחר ,ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו )כספי
או אחר(.
עוד מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי לכל נזק )פיזי או רכושי( ו/או הפסד ו/או אבדן
שיגרם לזוכים עקב מימוש הפרס .על הזוכה בפרס לערוך את כל הביטוחים הנדרשים
לצורך מימוש הפרס ,לרבות ביטוח נסיעות לחו"ל וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
יובהר כי כל עלות שלא צוינה באופן מפורש בתקנון זה לא תחול על עורך המבצע ועל
הזוכה לשאת בה באופן אישי ,לרבות הוצאות )"בזבוזים"( בזמן השהייה בחו"ל ,ביטוח
נסיעות ומיסים )ככל שיידרשו(.
ככל שהזוכה ירצה לבצע שדרוג כלשהו בפרס ,עליו לקבל לכך את הסכמת עורך המבצע
ועלות השדרוג תהא על אחריותו וחשבונו באופן בלעדי.
הזוכה יוכל לממש את הפרס עם שלושה בני משפחה לבחירתו ובפרט שאותם בני משפחה

בעלי דרכון בתוקף לפחות עבור  8חודשים ואין להם כל מניעה חוקית/רפואית או אחרת
לטוס בכלל ובפרט ליעד הפרס .היה ומי מהנוסעים הנוספים הוא קטין ,יש צורך באישור
הורה/אפוטרופוס חוקי לנסיעת הקטין .ניתן לממש את הפרס עם קטין החל מגיל .4
 .3תקופת המבצע
 .3.1המבצע יתקיים בין התאריכים  8.11.2018ל) 22.11.2018-כולל( )לעיל ולהלן" :תקופת
המבצע"(.
 .4תנאי השתתפות
במבצע זכאי להשתתף כל אדם ,שהנו משתתף במבצע כהגדרתו בסעיף  2.8לעיל ,אשר עומד
בתנאי תקנון זה ,ואשר ביצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
 .4.1ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ,על עובדי רשת קניוני עופר ,וכן כל עוזריהם,
עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם.
 .5הזוכים ואופן קבלת הפרסים
 .5.1בתום תקופת המבצע יבחרו  3זוכים אשר עמדו בתנאי תקנון הפעילות .עד  2ימים קלנדריים
ממועד סיום המבצע ינסה עורך המבצע לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים אותם מסר באתר
המבצע.
 .5.2יובהר כי משתתף אשר מסר את פרטיו באופן לא מדויק ו/או לא נכון ו/או מטעה ו/או שפרטיו
לא נקלטו במערכת מסיבה כלשהי )לרבות תקלה( לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך
המבצע ,באם זה לא יצליח לאתרו לשם הכרזתו כזוכה בפעילות.
 .5.3עורך המבצע יבצע  3ניסיונות לפחות ליצור קשר עם המועמד לזכייה ,באמצעות הפרטים שמסר
המועמד לזכייה .אם לאחר  3ניסיונות כאמור המועמד לזכייה לא אותר/ענה ו/או המועמד
לזכייה אינו עומד בכל תנאי תקנון זה ,ייפסל מועמד זה ועורך המבצע יבחר את המועמד לזכייה
הבא בתור בהתאם לתנאי תקנון זה .הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל משתתף השני וכן
הלאה עד למציאת זוכה הסופי בפרס.
 .5.4בשל סמיכות הזמנים בין מועד סיום המבצע למועד הטיסה ,עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם
המועמד כאמור בסעיף  5.3בטווח של  24שעות מסיום המבצע .אם בתום  24שעות לא יאותר
ו/או לא יענה ו/או לא ישלח טפסים המועמד לזכייה ,זכייתו תישלל ועורך המבצע יעבור
לאיתור המועמד הבא לזכייה.
 .5.5ככל שלא יאותר זוכה על פי המנגנון הקבוע בסעיף  5.1-5.4לעיל ,עורך המבצע שומר על זכותו
שלא לחלק את הפרס כלל ולא יכולה להיות כנגדו ו/או כנגד עורך המבצע ו/או מי מטעמם כל
טענה ו/או תביעה.
 .5.6על המועמד לזכייה עמו נוצר הקשר להגיע למשרדי עורך המבצע )רחוב סלומון  ,7תל אביב(
ולהציג את כרטיס המאסטרקארד שלו ,את חשבונית הקניה וכן תעודת זהות לצורך אימות
הזכייה ו/או להעביר צילום של פרטים אלה ,בהתאם להנחיות שימסרו על ידי עורך המבצע.
מועד ההגעה למשרדים )ככל שיידרש( יעשה בתיאום עם עורך המבצע.
 .5.7בנוסף ,על המועמד לחתום על טופס הצהרת זכייה בנוסח המצ"ב כנספח א' ,על כתב הסכמה
לפרסום וצילום )נספח ב'( ולהציג דרכון בתוקף ל 8-חודשים.
 .5.8ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים בסעיף  5לעיל בתוך 24
שעות ממועד יצירת הקשר וההודעה על מועמדותו לזכייה ,יהיה עורך המבצע רשאי לפסלו,
ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי כלשהו ,ולא תהיה לו כל תביעה
ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או מי מטעמו.
 .5.9לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על טופס
הצהרת מועמד לזכייה המצ"ב כנספח א' וכן על נספח ב' ,כמפורט לעיל ,וככל שאין מניעה
אחרת ,יוכרז המועמד לזכייה כזוכה ועורך המבצע ו/או מי מטעמו יצרו עימו קשר לצורך

מסירת מלוא הפרטים המדויקים בקשר עם מימוש הפרס.
 .5.10זוכה אשר לא יוכל לממש את הפרס כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לפיצוי
כלשהו או לפרס חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך כנגד עורך המבצע ו/או
מי מטעמם .מובהר בזאת כי הפרס הינו אישי וזוכה אשר לא יוכל לממש את הפרס אינו רשאי
להעבירו לאדם אחר למימוש.
 .5.11הזוכה יוכל לממש את הפרס עם אדם נוסף לבחירתו ובפרט שאדם זה הינו בעל דרכון בתוקף
לפחות עבור  8חודשים ואין לו כל מניעה חוקית/רפואית או אחרת לטוס ובפרט ליעד הפרס.
היה והאדם הנוסף הינו קטין ,יש צורך באישור הורה/אפוטרופוס חוקי לנסיעת הקטין ,וניתן
לממש את הפרס עם קטין החל מגיל .4
 .5.12עורך המבצע שומר את הזכות לשנות את מועד הטיסה ו/או יעד הטיסה ו/או רכיבי הפרס
ולזוכה לא יכולה להיות כל טענה בגין כך .זוכה שלא מימש את הפרס במועדו ,מכל סיבה שהיא,
לא יהיה זכאי לממשו במועד מאוחר /מוקדם והוא לא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או שווי הפרס
ולא יהיו לו טענות כנגד עורך המבצע ו/או מי מטעמו.
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אחריות
 .8.1העתק הוראות תקנון זה ימצאו במשרדי עורך המבצע ,ברחוב סלומון  ,7תל אביב ויהיה ניתן
לעיין בהן בתיאום מראש וכן באתר המבצע.
 .8.2עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,לא יישאו באחריות כלשהי ,ישירה או שילוחית,
לכל נזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב או כתוצאה מהשתתפות
במבצע ו/או בגין מימוש הפרסים שבמסגרת מבצע זה.
 .8.3יודגש כי בקשר לפרס הטיסה לחו"ל -עורך המבצע ו/או מי מטעמו אינו מבטח את הזוכים
בעת מימוש הפרס ועל כן שיקול הדעת הבלעדי האם לערוך ביטוח והיקף הביטוח חל על
הזוכה בלבד.
 .8.4עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או
מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט ,לרבות
מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך המבצע בקשר עם המבצע ,העלולה להשפיע על
חלוקת הפרסים ו/או על מימושם.
 .8.5עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,לא יישא באחריות כלשהי במקרה של נזקים,
מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף במבצע או לזוכה ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא
רק ,נזקים בגין עגמת נפש הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בפרסים ו/או במימושם ו/או
במרכיבי הפרסים שבמסגרת הסכם זה.
 .8.6במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא
לעורך המבצע להחליט האם ברצונו לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר
למבצע .מכל מקום לא תהא כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע בגין טעות בתום לב ו/או
תקלה בהתנהלות המבצע.
 .8.7האחריות הבלעדית לאספקה ,לטיב ולאיכות הפרסים במסגרת הסכם זה ו/או מרכיבי
הפרסים תחול על היצרן ו/או הספק ו/או היבואן ו/או המשווק של הפרס בהתאם לכל דין
ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל .עורך המבצע לא יהיה אחראי באופן כלשהו לטיב
הפרסים ו/או מרכיבי הפרסים ,לאספקתם או לאיכותם.
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פרטיות
 .9.1ההשתתפות במבצע הינה וולונטרית .עורך המבצע ו/או מי מטעמו יהיה אחראי על איסוף
המידע הפרטי אותו ימסור המשתתף במסגרת מבצע זה.
 .9.2במידה והמשתתף נתן הסכמתו לכך ,עורך המבצע ו/או מי מטעמו רשאי יהיה לשלוח למשתתף

מסרים פרסומיים ושיווקיים )לרבות בהודעת טקסט ו/או דוא"ל(.
 .9.3המידע הנאסף אודות המשתתפים בקשר עם מבצע זה ,ככל שנאסף מידע ,מאוחסן בישראל
ולא משותף עם גורמים שלישיים אחרים פרט לגורמים אשר חשיפתם למידע נדרשת לצורך
קיומו של מבצע זה ,ככל שישנם כאלה.
 .9.4בעצם ההשתתפות במבצע זה ,המשתתף נותן את הסכמתו לשימוש במידע האישי כמתואר
בסעיף  9לעיל.
 .9.5המשתתף רשאי לבטל את השתתפותו במבצע בכל עת ,על ידי פנייה בדוא"ל ל-
 Ronil@promarket.co.ilאו בטלפון .03-6365777 :עורך המבצע יפעל תוך זמן סביר לביטול
השתתפות המשתתף .משתתף אשר ביקש להסיר פרטיו לא יוכל להשתתף במבצע ומשכך לא
יוכל לזכות בפרס ולא יכולה להיות לו כל טענה ו/או דרישה בגין כך.
 .10הוראות כלליות
 .10.1כל האמור בלשון זכר מכוון גם לנקבה.
 .10.2עורך המבצע רשאי להודיע על ביטול המבצע ו/או ביטול החלפה או שינוי של הפרסים ,שינוי
מבנה ,תוכן ,נהלים ותאריכי המבצע ,צורת החלוקה של הפרסים ,מספרם ,וכיוצ"ב .למען הסר
כל ספק ,למשתתף במבצע לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע או
לביטול המבצע.
 .10.3כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד.
עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך עפ"י הדין או ע"י הרשויות,
את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .עורך המבצע לא יהיה חייב ולא יישא בתשלום מס
כלשהו בקשר להטבות ולפרס הניתן במסגרת מבצע זה.
 .10.4בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר המבצע ,לרבות בעיתונים ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.
 .10.5החלטת עורך המבצע בכל הקשור למבצע הנה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף
מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת עורך המבצע לכל דבר ועניין.
 .10.6מובהר כי המשתתף במבצע לא יהיה רשאי להסב או להמחות את זכויותיו מתוקף השתתפותו
במבצע לגורם שלישי כלשהו.
 .10.7בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר כל משתתף במבצע כי קרא את התקנון ומקבל
עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף במבצע ו/או המעוניין
להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .10.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האחריות לקבלת הפרס היא של הזוכה .עורך המבצע לא יישא
באחריות בגין אי מימוש הזכות לקבלת הפרס על פי מבצע זה מסיבות התלויות ,במישרין או
בעקיפין ,במשתתף במבצע ו/או מסיבות שאינן תלויות בעורך המבצע.
 .10.9מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורך המבצע רשאי שלא למסור את הפרס
לידי מי שהפרס הגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין.
 .10.10המשתתפים פוטרים את עורך המבצע מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות,
שיבוש ,עיכוב או כל פגם אחר בקשר להטבות ו/או למוצרים ו/או השירותים נשוא הפרס.
 .10.11הוראות המבצע הניתנות במהלכו מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

נספח א'
לכבוד
סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ

הצהרת מועמד לזכייה -כתב הסכמה וויתור
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ,מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:
 .1השתתפתי במבצע "מיקי מאוס חוגג  90שנים" והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס" :הפרס"  -חבילת נסיעה
משפחתית ל 4-אנשים ,כאשר לפחות אחד מהם הוא מעל גיל  ,18לדיסנילנד בפריז ,צרפת אשר כוללת:
•  4כרטיסי טיסה הלוך ושוב )במחלקת תיירים( בתאריכים ;2/12/18 - 30/11/18
• לינה במלון דיסני  ,Newport Bay Club Hotelעל בסיס לינה וארוחת בוקר ,על פי בחירת עורך
המבצע;
• כניסה חופשית לשני הפארקים של דיסנילנד פריז למשך  3ימי החופשה;
•  150יורו ליום למשך  3ימי החופשה לרכישת אוכל ,שתייה ומוצרים ממותגי דיסני בפארקים;
• אלבום דיגיטלי עם תמונות המשפחה בדיסנילנד פריז;
• הזמנה ל 4-אנשים למסיבת יום ההולדת של מיקי מאוס;
ידוע לי שכל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב כזוכה ,איני זכאי לזכות בפרס /ו/או כל חלק ממנו.
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קראתי את תקנון המבצע ו/או ניתנה לי הזדמנות לקראו ,ואני מצהיר כי אני מסכים לכל האמור בו ומתחייב
לפעול על פיו.
ידוע לי כי ככל שאוכרז כזוכה ,אוכל לממש את הפרס במועדו בלבד כפי שיימסר לי על ידי עורך המבצע .אם
לא אוכל לממש את הפרס במועדו ,מכל סיבה שהיא ,לא אוכל לממשו כלל ולא אהיה זכאי לפרס אחר ו/או
לפיצוי/שיפוי כלשהו ,ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין כך .אי מימוש הפרס במועד יגרום לפקיעת
תוקפו ,והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש.
ידוע לי כי מימוש הפרס מותנה בכך (1 :שיש ברשותי וכן ברשות כל מי שבחרתי שיטוס עמי דרכון בתוקף
לפחות  8חודשים ממועד הכרזת הזכייה  (2כי לא חל עליי כל איסור לטוס/להיכנס למדינת היעד של הפרס.
ידוע לי כי במקרה ואבחר לקחת עימי קטין למימוש הפרס ,טיסתו מותנית בחתימת אפוטרופוס הקטין ואוכל
לממש את הפרס עם קטין ,החל מגיל .4
ידוע לי כי עורך המבצע ו/או מי מטעמו אינם עורכים עבורי ביטוח כלשהו וכי האחריות על עריכת ביטוח נסיעות
לחו"ל וכל ביטוח אחר שנדרש ,במסגרת מימוש הפרס ,חלה עלי באופן בלעדי.
אני מצהיר/ה כי הנני כשיר לטוס וכי אין לי כל מגבלה רפואית שמונעת ממני לממש את הפרס .ככל שישנן
בעיות רפואיות כשהן הריני מצהיר/ה כי האחריות על הטיסה ומימוש הפרס חלה עליי באופן בלעדי ולא יכולה
להיות לי כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע ו/או מי מטעמו בגין כך.
אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים ,לרבות תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה עפ"י שיקול
דעתו של עורך המבצע .הנני מסכים/ה לעורך המבצע לבצע עריכות ו/או שינויים ו/או התאמות בתמונתי ו/או
בווידאו שלי לצורך פרסום.
אני מצהיר/ה כי במידה ואתבקש ,אסכים להשתתף בצילומים והקלטות ביום צילומים נפרד לצורך פרסום
זכייתי .שיקול הדעת בקשר עם פרסום חומר הצילום נתון לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע .ידוע לי כי
לא אהיה זכאי/ת לתשלום כלשהו בעבור הצילומים ו/או פרסומם.
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי
עורך המבצע ו ו/או מי מטעמו בקשר עם השתתפותי במבצע.
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד חברת סער פרומרקט ,וכן כל עובדיהם ,מנהליהם,
שותפיהם ובני משפחותיהם.
ידוע לי כי האחריות הבלעדית למוצרים /שירותים בעת מימוש הפרס ו/או טיבם ו/או איכותם מוטלת על ספק
המוצרים/שירותים ,וכי לעורך המבצע לא תהיה כל אחריות לכך.
שם המועמד לזכייה )פרטי  +משפחה(;_________________________:
מס' ת.ז______________:.

שנת לידה________:

טלפון נייד_______________:

תאריך_____________________:

חתימת המועמד לזכייה_________________:

נספח ב'

לכבוד
סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ
הצהרת מועמד לזכייה -כתב הסכמה לצילום ופרסום
.1

הריני מאשר כי ידוע לי שבמסגרת מבצע "מיקי מאוס חוגג  90שנים" הנערך על ידי עורך המבצע עשוי
עורך המבצע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לצלם )סטילס ו/או וידאו( שלי ו/או של משתתפים
נוספים במבצע.
הצילום שיבוצע על ידי עורך המבצע ו/או מי מטעמו ,כפוף לאישורי מראש ובכתב באמצעות חתימתי על
נספח זה.
ידוע לי כי במסגרת הצילום כאמור עורך המבצע יקבל לידיו מידע אישי.
עורך המבצע מתחייב כי הוא יעשה שימוש במידע האישי ,כגון תמונה ,שם ,מקום מגורים ,גיל ,רק בקשר
עם מבצע זה.
הנני מאשר בזאת כי עורך המבצע ו/או קניוני עופר יפרסמו את תמונתי ו/או את שמי ו/או וידאו הכולל
צילום שלי בקשר עם מבצע זה ,ללא הגבלה של זמן ,במדיות שונות לרבות )מבלי למצות( פייסבוק,
אינסטגרם ,סטורי ,אתר עורך המבצע ובכל מדיה אחרת למטרות פרסום ,שיווק ,קידום מכירות ויחסי
ציבור של מבצע זה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.

.6

ידוע לי כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום ,תמלוגים ו/או לכל תמורה בכסף או בשווה כסף ,בגין שימוש
בצילומים ו/או פרסום שמי ו/או פרסום עצם השתתפותי כאמור לעיל ,בין בהווה ובין בעתיד ,וכי לא
תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן ,לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים ,בקשר עם כך.

.7

הריני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל וכי אני מאשר את תוכנו ובפרט הנני מאשר את פרסום
תמונתי ו/או שמי בקשר עם מבצע זה ,במדיות שונות.

.2
.3
.4
.5

שם המועמד לזכייה )פרטי  +משפחה(_________________________:
מספר ת.ז______________:.

שנת לידה________:

טלפון נייד_______________:
תאריך_____________________:

חתימת המועמד לזכייה_________________:

