תקנון תחרות "חמינתח" של מותג 'נתח'
.1

הגדרות
"תקופת המבצע"

המבצע יחל ביום ה' ,11/11/8112 ,ויסתיים ביום ה'
 11/18/8112בשעה  81:11כולל ימי שישי ומוצאי שבתות.
עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או
את מועד סיומו ,לרבות להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת
המבצע ,ללא הודעה מראש .על כל המעוניין להשתתף במבצע
להתעדכן ברדיו קול חי או קול ברמה ,או באתרים בחדרי
חרדים  ,כיכר השבת ו  JDNכפי שיהיה מעת לעת.

"עורכת המבצע" " /נתח"

חברת עוף ירושלים שיווק בע"מ (ח.פ ,)414465588 .רח'
התמרוקים  1אזור התעשייה עטרות  -ירושלים

""התחרות"

תחרות מתכוני חמין בשם 'חמינתח' ,שתיערך בהתאם
להוראות תקנון זה.

"משתתף" " /משתתפי המבצע"

המעדכן את פרטי מתכון החמין שלו ואת פרטיו האישיים דרך
מערכת התחרות האינטרנטית באתר המבצע בכתובת
 WWW.NETACH.CO.ILוהכל בהתאם להוראות תקנון
זה ולהנחיות שיינתנו במערכת האינטרנט באותה עת.

"פרסים"

1.1

כללי

פרסים יוענקו לזוכי התחרות על פי הוראות תקנון זה ,אשר
יכללו את הפרסים לזוכים המנצחים עליהם יוחלט במדויק
עד  01יום ממועד סיום התחרות .בין השאר יינתנו שוברים
לארוחה זוגית במסעדות "פרה אדומה" בירושלים ו"מסובין"
בבית שמש שיינתנו למשתתפי התחרות בתכניות הרדיו לפי
שיקולי העורך ו/או מגיש התכנית ו/או כפרסי משנה
למשתתפים בתחרות דרך האתר לפי שיקולי עורכת המבצע.
לעורכת המבצע שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או
לשנות את רשימת הפרסים ו/או את חלוקתם מעת לעת ,והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן,
ולרבות במקרים של גמר מלאי.

לצורך קביעת הזוכים על פי תקנון זה ייערכו שלוש בחירות
"מועד הזכייה בתחרות"
ביניים לאורך תקופת המבצע ובה יוכרזו זוכי ביניים שעולים לתחרות הגמר ,כאשר בנוסף
תיערך בחירה בסמוך לאחר תום תקופת התחרות ,להכרזת הזוכה המנצח ושני זוכי משנה.
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במועד התחרות ובמועד הכרזת
הזוכים.
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.8

1.8

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את
זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

1.0

הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.

1.5

הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.

1.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי עוף ירושלים או מי מטעמה ,הם שיחייבו לצורך בחינת
ההוראות הכלולות בתקנון זה.

1.6

רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
.8.1.1

נספח א'  -רשימת פרסים אפשריים;

.8.1.8

נספח ב'  -טופס אישור קבלת פרס.

השתתפות במבצע
8.1

ההשתתפות במבצע פתוחה בפני המשתתפים במהלך תקופת המבצע.

8.8

משתתף העומד בתנאים הקבועים בתקנון זה  -מוזמן לגלוש לאתר התחרות בכתובת
WWW.NETACH.CO.IL

8.0

באתר המבצע יתבקש המשתתף ,בין היתר ,בהתאם להנחיות שתוצגנה בפניו ( -א) להקיש את
פרטי מתכון החמין שהוא ממליץ על הכנתו( .ב) להקיש את פרטיו האישיים להלן" :פרטים
אישיים".
לעניין מדיניות הפרטיות החלה על הפרטים האישיים ראו סעיף  4להלן.
בעצם מסירת הפרטים האישיים באמצעות אתר המבצע מצהיר המשתתף ומאשר ,כי קרא
בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף במבצע בהתאם להן.

.0
0.1

.5

עוף ירושלים שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או זכייה של משתתף
כלשהו  /קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את
החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון
זה ,תהא עוף ירושלים רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו .המשתתף מוותר
מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עוף ירושלים או מי מטעמה ,בקשר עם האמור
לעיל.

מהלך המבצע ופרסים
5.1

משתתפים שמסרו מתכון במהלך תקופת המבצע ,מילאו את פרטיהם האישיים ומילאו אחר כל
ההוראות וההנחיות שהובאו בפניהם באתר התחרות להלן" :משתתפים זכאים" ,תתאפשר
השתתפותם בתחרות.
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5.8

5.0

בשתי נקודות זמן בשבועות התחרות ,תיערך בחירה של המתכון המנצח של אותו שבוע מבין אלו
שהותירו מתכונים עד ליום לפני תהליך הבחירה ,להלן 'זוכי הביניים'.
בוחר המתכון המנצח יהיו מר יעקב כץ ו/או גב' מירי זורגר ו/או אחר/ים נוסף/פים ,על שיקול
דעתה הבלעדי של עוף ירושלים .מי מהם כולם או חלקם יבחרו את המתכון המנצח ,כאשר תהיה
להם האפשרות להסתייע במי שיחפצו לצורך קביעת המתכון המנצח ,ללא צורך בהצגת
נימוקים ,או קריטריונים או כללים אחידים לבחירת המתכון המנצח.

5.5

כותבי המתכונים שהוגדרו "זוכי הביניים" יזכו לעלות לתחרות הגמר.

5.4

בשבוע השלישי ,מועד סיום התחרות ,ייערך שידור מיוחד ע"י צוות החדשות של רדיו קול חי
ובמהלכו ייבחר המתכון הטוב ביותר ממבין שלושת זוכי הביניים שאחד מהם יוכרז כ"מנצח
התחרות".

5.6

הפרס למנצח התחרות :זוג כרטיסי טיסה לאירופה .מיקום ופרטים מדויקים יוחלטו עד  01יום
ממועד סיום התחרות.

5.5

הפרס לזוכי הביניים ,דהיינו אלו שלא הוכרזו כמנצח התחרות אך התמודדו על שלב הגמר ,יהיה
סוף שבוע זוגי במלון אורחים לביא בקבוץ לביא .פירוט מדויק על הכלול בזכייה יוחלטו עד 01
יום ממועד סיום התחרות

5.2

אין עורכת המבצע מתחייבת לבחור את המתכונים לפי כל פרמטר והיא רשאית לבחור את המתכון
הנראה בעיניה כמתאים לזכייה בתחרות ,ללא שהיה עליה להציג כל נימוק בפני כל גורם שהוא .כמו
כן ,לא תהיה למשתתפים זכות ערעור על בחירת עורך התחרות ו/או על הזכייה.

5.4

במקרה והוזנו במערכת המבצע מספר מתכונים זהים ,תוכל עורכת המבצע לבחור מבניהם את הזוכה
בו היא מעוניינת לבחור ,ללא צורך בשיקולי בחירה בין הזוכים.

 5.11לצורך קבלת הפרסים ,עורכת המבצע ,בהתאם לפרטים האישיים הרלוונטיים שהוזנו ,תודיע לזוכים
באמצעות הטלפון על דבר זכייתם ,וזאת בתוך  52שעות מתום תקופת הבדיקה הרלוונטית .עורכת
המבצע תעדכן את הזוכים כי עליהם לגשת לכתובת כפי שתימסר לזוכים ,וזאת לצורך קבלת הפרס,
בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן .מפעילת המבצע תפעל לפנות אל הזוכים בלפחות שלושה
( )0ניסיונות פנייה לזוכה הרלוונטי ,ככל שלא תהיה מענה לאחר ניסיונותיה של העוזרת לעורכת
המבצע היא תפנה לזוכה הבא בתור ,אשר ייקבע על פי הפרמטרים שנקבעו לעיל לצורך קביעת
הזוכים .בכפוף למפורט בתקנון זה ,ובכלל כך הוראות סעיף  5.5להלן ,ספק הפרסים הרלוונטי ,כפי
שזהותו ופרטיו יימסרו לזוכים על ידי עורכת המבצע (להלן" :ספק הפרסים") יספק לזוכים את
הפרסים המגיעים להם על פי תקנון זה במישרין או בדרך של מסירת הודעה לזוכה להגיע לכתובת
כפי שתימסר על ידי ספק הפרסים.
 5.11כתנאי לקבלת הפרס על כל זוכה להציג תעודת זהות ,וכן לחתום על אישור בנוסח המצורף כנספח ב'
לתקנון זה .יובהר ,כי עורכת המבצע תהא רשאית להתנות את מימוש הפרסים בתנאים נוספים ,לפי
שיקול דעתה ,כפי שאלו יימסרו על ידה או על ידי מפעילת המבצע.
 5.18יובהר ,כי פרסים על פי הוראות תקנון זה ניתן לממש על פי תנאי ספק הפרסים הרלוונטי .משתתפים
הזכאים לפרס על פי הוראות תקנון זה שלא מימשו פרס ו/או פרסים בהתאם להוראות ספק הפרסים
הרלוונטי תתבטל ותפקע זכאותם לקבלת פרס כלשהו.
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 5.10מובהר ,למען הסר ספק ,כי סיכויי הזכייה של כל משתתף זכאי בתחרות עשויים להשתנות לאור ,בין
היתר ,מספר המשתתפים במבצע ומספר ההשתתפויות שלו בתקופת המבצע ככל שהיה זכאי
להשתתף יותר מפעם אחת על פי הוראות תקנון זה.
 5.15מובהר כי הפרסים כוללים רק את הפריט המוענק כפרס וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת
מימוש הפרס ,תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.
 5.14הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם ניתנים להעברה.
 5.16זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס ,לערוך בו שינוי ,או לבקש תמורה כספית בגינו.
.4

.6

מדיניות פרטיות
4.1

חברת עוף ירושלים עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע
שלה .מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או
לחשוף את פרטיהם (אך מובהר ,כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות
במבצע); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי עוף ירושלים עשויה לעשות שימוש בפרטים
שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים ,לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח
בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א )1421-וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם
וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) עוף ירושלים תהא
רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

4.8

עוף ירושלים מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים
את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה ,אין בהם כדי לשלול באופן
מוחלט חדירה כאמור .לכן ,עוף ירושלים אינה מתחייבת ,כי השתתפות במבצע תהיה חסינה
באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

4.0

מתן הפרסים נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים ,לרבות לצורך קידום
מכירות .בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית
לפרסום זהותו ולסיקור מסירת הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה (זולת
הפרס שיוענק לו לפי הוראות תקנון זה).

4.5

הזכייה מותנית בהסכמת הזוכה להתראיין בשידור ברדיו קול חי או קול ברמה ושתמונתו ו/או
סרטון ו/או קליפ ממעמד הזכייה יפורסם באתרי האינטרנט המפורטים לעיל אשר בהם
מתפרסמת התחרות ,או כל חשיפה ציבורית אותה יבקש ממנו עורך המבצע.

אחריות
6.1

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם הפרסים,
איכותם ,תקינותם ,אספקתם ו/או כל תכונה אחרת שלהם ,ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי
היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא .לעוף ירושלים אין כל אחריות ביחס לשווין
של הפרסים  -ככל שצוין באיזה פרסום של המבצע.

6.8

מימוש הפרסים יהא כפוף לתנאי ספק הפרסים הרלוונטי בכל מקרה ומקרה .כך ובין היתר,
חופשה תהא כפופה לתנאי ספק הפרס הרלבנטי ,כמו גם למגבלות המועדים והיעדים שספק
הפרס יציע בכל רגע נתון.
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.5

.2

6.0

כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות
רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפרסים תופנה במישרין לספק הפרסים ועוף ירושלים לא תהא
צד לפניה ו/או לטיפול בה.

6.5

ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה נגד עוף ירושלים ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או
אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור
במלאי בקשר עם הפרסים ,לרבות בקשר עם הזמנתם ,רכישתם ומסירתם.

6.4

עוף ירושלים לא תישא בכל אחריות לאיחור באספקת ו/או הזמנת פרסים ו/או לביטול הזמנת
פרסים ו/או לשינוי בהזמנת הפרסים ,ולא מחויבת לספק למשתתפים במבצע כל הטבה חלופית.

הדין וסמכות השיפוט
5.1

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו תהיה הדין הישראלי בלבד ולא יחול כל דין אחר.

5.8

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבית הדין של
הרב ניסים קרליץ בבני ברק.

שונות
2.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר
מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של
הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

2.8

עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר
במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך
המבצע ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

2.0

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו
מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או להאריכו מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע
בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת באתר המבצע.

2.5

עורכת המבצע רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל הזמנת פרס בידי משתתף ,אם
לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.

2.4

לא ניתן לערער על החלטות עורכת המבצע ,והכרעותיה סופיות ומוחלטת ,ומהוות ראיה מכרעת
שאין אחריה דבר.

2.6

ניתן לעיין בתקנון המבצע ,בכפוף לתיאום מראש ,במשרדי עוף ירושלים במחלקה המשפטית
בכתובת התמרוקים  1אזור תעשיה עטרות ירושלים.
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נספח א'  -סוגי פרסים אפשריים (בכפוף להוראות התקנון)
עבור פרס הביניים
סוף שבוע זוגי במלון אורחים לביא
פרס הזכייה
זוג כרטיסי טיסה לאירופה
פרסים נוספים
שובר לארוחה זוגית במסעדת פרה אדומה בירושלים
שובר לארוחה זוגית במסעדת מסובין בבית שמש
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נספח ג'  -טופס אישור קבלת פרס

 .1שם פרטי_____________________ :
 .8שם משפחה_____________________ :
 .0ת.ז_____________________ :.
 .5גיל_____________________ :
 .4כתובת_____________________ :
 .6טלפון_____________________ :
הפרס__________________ :
 .1אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון המבצע.
 .8אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף זכאי וכן על הגדרת זוכה,
בהתאם לתנאי התקנון.
 .0ידוע לי כי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או כל מי מטעמן אינן אחראיות בכל הקשור לפרס
וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפרס תופנה לספק הפרסים (כהגדרתו בתקנון המבצע ועל
פי תנאי התקנון).
 .5אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי עורכת
המבצע ו/או מפעילת המבצע ו/או כלפי מי מטעמן בקשר עם מימוש הפרס או קבלתו ,והנני פוטר/ת את
כל הנ"ל באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
 .4אני מאשר כי קיבלתי את הפרס.
 .6ידוע לי כי זכייתי זו יכול ותסוקר ותפורסם באמצעי התקשורת השונים ,לרבות עיתונות ואתרי אינטרנט,
ואני נותן את הסכמתי לשימוש בשמי ובתמונתי כזוכה במבצע.
*במידה והמשתתף הזכאי אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל  - 12מצ"ב אישור חתום מהוריו ,או
מאפוטרופוס חוקי ,המאשר לו לממש את זכייתו ולקבל ,יחד עם ההורים או האפוטרופוס החוקי ,את הפרס
ואת כל הוראות התקנון.

תאריך_______________ :

חתימה____________________ :
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נספח לטופס אישור קבלת הפרס  -אפוטרופוס בשם קטין
תאריך:

לכבוד
עוף ירושלים שיווק בע"מ

ג.א.נ,.
הנדון :כתב אישור אפוטרופוס בקשר עם מבצע "חמינתח"
הריני לאשר כי פניתי אליכם בשם ומטעם ______________ ת.ז( ____________ .להלן" :הקטין") ,בעניין
השתתפותנו וזכייתנו במבצע שבנדון (להלן" :המבצע").
הריני מאשר/ת בזאת בשמי ובשם הקטין את השתתפותנו במבצע ואת קבלת הפרס על פי הוראות וכללי המבצע,
וזאת מכח היותי האפוטרופוס/ית החוקי/ת (להלן" :האפוטרופוס") של הקטין ,ובעצם קבלת הפרס הננו מביעים
את הסכמתנו המלאה להשתתפות במבצע ולתחולתן של הוראותיו.
לא תהיה לנו ,לאפוטרופוס ולקטין ,ו/או לכל מי מטעמנו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם ו/או כנגד כל
מי מטעמכם ,בכל עניין ונושא הקשור למבצע.
בחתימתי על מסמך זה הריני מאשר/ת את היותי האפוטרופוס של הקטין ואת קבלת הפרס בעבור הקטין
לשביעות רצונו המלאה ולשביעות רצוני המלאה.
ידוע לי כי הנכם מסתכמים על הצהרתי זו.
בכבוד רב,
_______________
(ת.ז)___________ .

לשימוש החברה
הריני לאשר כי זיהיתי את מר /גב' ___________ לפי תעודת זהות שהוצגה בפני ,וכי הנ"ל חתם/מה בפני על
מסמך זה ביום ___________.

___________
שם

__________
חתימה

