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הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהא המשמעות המובאת בצדם:
"התאגיד"

תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ ,מס' חברה  ,51-315379-1מרח' שוהם ,5
רמת גן .52136

"אתר התאגיד"

אתר אינטרנט שכתובתו.www.ela.org.il :

"הפעילות"

פעילות נושאת פרסים הנערכת על ידי התאגיד ,ואשר תנאיה מוסדרים
בתקנון זה ,במסגרתה התאגיד יזמין את משתתפים לצבור נקודות על ידי
מחזור מיכלים (כהגדרתם להלן) בתקופת הפעילות (כהגדרתה להלן) ולהמיר
את הנקודות בפרסים.

"משתתף"

כל גן ילדים ,בית ספר ,מתנ"ס ,תנועת נוער (לרבות מסגרת חינוכית חברתית
אחרת שגילאי המשתתפים בה הם שש עד שמונה עשרה) ו/או שהינו בעל
מספר לקוח אצל התאגיד ,בהתאם לנהלים (כהגדרתם להלן) ,אשר קיבל על
עצמו את הוראות תקנון זה על כל חלקיו ,ואשר עמד בתנאים המפורטים
בתקנון זה.
יובהר כי משתתף אשר לא נרשם בתאגיד בהתאם לנהלים ,כהגדרתם להלן,
לא יוכל להשתתף בפעילות.

"הנהלים"

"נוהל הצטרפות לשירות האיסוף במוסדות חינוך" ו"-נוהל מוסדות
וארגונים" ,המפורסמים באתר התאגיד.

"מיכלים"

מיכלי משקה בני פיקדון על פי חוק הפיקדון על מיכלי משקה ,התשנ"ט –
.1999

"איסוף"

הזמנת איסוף על-ידי המשתתף ואיסוף מיכלים בפועל על-ידי התאגיד
בהתאם לאמור בנהלים.

"נקודות איסוף"

נקודות שיצבור המשתתף במהלך תקופת הפעילות בהתאם לכמות המיכלים
שאסף למחזור כמפורט בתקנון זה.
בכפוף לאמור להלן בתקנון זה ,בעבור כל שלוש מאות ( )300מיכלים שיאספו
במסגרת הפעילות ,יקבל המשתתף נקודת איסוף אחת.
יובהר כי ניתן לצבור ו/או לממש עד  105נקודות איסוף בסך הכל לאורך כל
תקופת הפעילות .באם עבר המשתתף  105נקודות איסוף הדבר לא יקנה לו
זכות למימוש מתנות נוספות ולא תעמוד לו כל טענה לתאגיד בגין האמור.

"מפתח
הפרסים"

פירוט פרסי הפעילות שניתן לקבל בהתאם למספר נקודות האיסוף שהצליח
המשתתף לצבור .מפתח הפרסים מצ"ב כנספח א' לתקנון זה.
המשתתף יוכל לצבור את נקודות האיסוף ולממש את הזכות לבחירת פרס
מתוך מפתח הפרסים בהתאם לתאריך מימוש והזמנת הפרסים המפורט
להלן ,עד גמר המלאי ובהתאם לאמור בתקנון זה.
יובהר כי התאגיד רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות ו/או להחליף
את זהות הפרסים ו/או מפתח הפרסים ,כולם או חלקם ,ואת כמותם ו/או
להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים לעיל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידו או מי מטעמו

באתר התאגיד ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
התאגיד בגין האמור ,לרבות בשל הפרסים ו/או טיבם ו/או ערכם ו/או
התאמתם ו/או איכותם ו/או אופן מימושם ו/או כמותם וכו' כנגד התאגיד
בגין האמור.
מובהר בזאת כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
"תקופת
הפעילות"

החל מיום  1.9.2018ועד ליום  .31.5.2019מובהר בזאת כי לאחר תקופת
הפעילות לא תתאפשר צבירת נקודות .יובהר ,כי כל איסוף שיוזמן בתאריכים
הנ"ל ,גם אם ייאסף בפועל על ידי התאגיד לאחר סוף התקופה ,יחשב בספירת
הנקודות לצורך הפעילות.
תאריך מימוש והזמנת פרסים:
פרסי מוצר -ניתנים להזמנה ולמימוש עד ליום .30.9.2019
פרסים שהינם שירות* -ניתנים להזמנה עד ליום  30.9.2019ולמימוש עד ליום
( 30.11.2019ויהיו כפופים לזמינות נותן השירות).
*לרבות סדנאות ,פעילויות וכיו"ב.

תאריך אחרון להזמנת איסוף על ידי המשתתף -עד ליום 31.5.2019
("התאריך האחרון לביצוע הזמנת איסוף") יוכל המשתתף להזמין איסוף.
יובהר כי הזמנת איסוף לאחר התאריך הנקוב לעיל ,לא תזכה את המשתתף
בנקודות ולא תעמוד למשתתף כל טענה בגין האמור .עם זאת יובהר ,כי באם
המשתתף ביצע את הזמנת האיסוף לפני התאריך האחרון לביצוע הזמנת
איסוף אך התאגיד אסף בפועל את המיכלים לאחר תקופת הפעילות,
המשתתף יצבור נקודות איסוף על איסוף כאמור .כן ,יובהר כי גם אם הזמין
המשתתף את האיסוף לאחר התאריך האחרון לביצוע הזמנת איסוף לא יגרע
מקבלת דמי הפיקדון בהתאם לנהלים.
התאגיד רשאי לשנות את תקופת הפעילות ו/או להאריכה ו/או לקצרה ו/או
לבטלה באופן מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידו ו/או מי
מטעמו באתר התאגיד ויוטמעו בתקנון המעודכן שיפורסם מעת לעת אתר
התאגיד  ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי התאגיד בגין כך.
"התקנון"
.2

תקנון זה של הפעילות ,לרבות נספחיו.

פרשנות
.2.1

המבוא לתקנון ,ההגדרות שבו והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר הפעילות ,לרבות באתר התאגיד ו/או בכל דרך אחרת ,למעט
הודעה מטעם התאגיד בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.

.2.3

תקנון הפעילות יפורסם באתר התאגיד ויעודכן במידת הצורך.

.2.2

הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות הקריאה של התקנון ואין לתת
להם כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.

.2.5

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה
ו/או רבים.
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.3

.4

אופן ההשתתפות בפעילות
.3.1

כל משתתף אשר נרשם בתאגיד בהתאם לנהלים ,מחזר מכלים ,הזמין את התאגיד
לאיסוף לפני התאריך האחרון לביצוע הזמנת איסוף וצבר נקודות איסוף ,יוכל
לממש את זכאותו לפרס בהתאם למפתח הפרסים המצ"ב כנספח א' לתקנון
הפעילות והכל בהתאם לתאריכי מימוש והזמנת הפרסים המפורטים לעיל.

.3.2

צבירת הנקודות תתבצע החל מיום הראשון בו התבצע איסוף על-ידי המשתתף ועד
לתום תקופת הפעילות .חישוב הנקודות מתבצע לפי התאריך בו מיכלי המשקה פונו
למיחזור בפועל.

.3.3

התאגיד ישלח מעת לעת לכל משתתף את מספר הנקודות העדכני שהצליח לצבור
במהלך תקופת הפעילות ("מכתב עדכון").

.3.2

על מנת לברר את כמות המיכלים שאסף המשתתף ,מספר הנקודות שעומדות
לרשותו בהתאם לכך במהלך תקופת הפעילות במסגרת הפעילות ,יוכל המשתתף
לפנות למוקד השירות של התאגיד בטלפון .1-700-700-310 :דרך מוקד השירות ניתן
להירשם לשירות האינטרנט ,בו ניתן לראות באופן מקוון את מצב האיסוף עדכני
("האזור האישי").

.3.5

משתתף המעוניין לממש את זכאותו לפרסים ,יבחר את הפרס למימוש בהתאם
למספר נקודות האיסוף שהצליח לצבור ובהתאם למפתח הפרסים .על המשתתף
להוריד ולשלוח את "טופס מימוש המתנות" המצוי באתר התאגיד למספר הפקס
המצוי בטופס המימוש .לחלופין ,ניתן לשלוח בפקס את מכתב העדכון ,כאמור
בסעיף  ,3.3כמסמך לבחירת פרסים ,ככל שימולא על פי ההוראות המפורטות
במכתב העדכון האמור.

.3.6

על מנת להבטיח את קבלת הפרסים ,על המשתתף לשלוח את רשימת הפרסים שבחר
בכל מועד במהלך תקופת הפעילות לפקס התאגיד שמספרו  03-7601193או 03-
 5160832ולוודא עם מזכירות התאגיד במספר טלפון ( 03-5101999שלוחה  )2כי
הפקס התקבל.

.3.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן ,בין התאריכים  1.9.2018ל30.11.2018 -
("שלושת החודשים הראשונים") ובין התאריכים  1.2.2019ל31.5.2019-
("החודשיים האחרונים") ,תתבצע הכפלת נקודות ,כך שכל שלוש מאות ()300
מיכלים שיאספו ו/או יוזמן איסופם במהלך שלושת החודשים הראשונים או במהלך
החודשיים האחרונים יהיו שווים שתי ( )2נקודות (להלן" :מסלולי הכפלת נקודות").

.3.8

יובהר כי במהלך מסלולי הכפלת הנקודות ,כמות הנקודות המקסימלית להכפלה
הינה עד עשרים ( )20נקודות (היינו ארבעים ( )20נקודות לאחר ההכפלה) .במידה
והמשתתף הצליח לצבור מעל  6,000מיכלים ,כל נקודה מעל לנקודה ה ,20-תצטבר
באופן רגיל ולא תוכפל .עם זאת יובהר ,כי כל משתתף יכול לממש את זכאותו
לפרסים עד  105נקודות איסוף גם אם הצליח לצבור יותר  105נקודות איסוף.

.3.9

יודגש למען הסר ספק כי בתקופת הפעילות שבין  1.12.2018ל 31.3.2019-צבירת
הנקודות תתבצע באופן רגיל וללא הכפלת נקודות.

.3.10

הסכמה לאמור בתקנון זה מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.

הענקת הפרסים
.2.1

מפתח הפרסים המפורט בנספח א' לתקנון זה ,יהיה זמין באתר התאגיד ויעודכן
במידת הצורך מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.
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.2.2

משתתף רשאי לבחור במספר פרסים זהים ו/או בכל שילוב של פרסים בתקופת
הפעילות והכל בהתאם לכמות הנקודות שצבר במהלך תקופת הפעילות.
לדוגמה ,משתתף שאסף  2,500מיכלים ,שהינם שווי ערך ל 15-נקודות
( ,)15=2,500/300יוכל לבחור בשני פרסים :אחד ששוויו  9נקודות ושני ששוויו 6
נקודות; לחילופין ,יוכל לבחור בפרס אחד ששוויו  13נקודות ,לשמור לזכותו את
יתרת הנקודות ולנצלן לטובת זכייה בפרסים אחרים/נוספים במהלך תקופת
הפעילות בלבד ,כאמור בתקנון זה להלן.

.2.3

במהלך תקופת הפעילות ,ובמקרה שהמשתתף מבקש לקבל פרס באמצעות מימוש
נקודות שצבר וחסרה לו נקודה אחת לצורך מימוש כאמור אך אסף מיכלים אשר
קטנה מהכמות המזכה בנקודה ( 300מיכלים) אך יותר ממאה ( )100מיכלים ,תעמוד
בפניו הזכות לעיגול כמות המיכלים לנקודה הבאה .מובהר ,כי זכות זו עומדת לכל
משתתף פעם אחת בלבד ולגבי מימוש פרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות.

.2.2

במקרה בו ניצל משתתף רק חלק מסך המיכלים שאסף לשם בחירת פרסים ,יעמוד
סך יתרת המיכלים לזכות המשתתף למשך תקופת הפעילות בלבד .המשתתף יוכל
לצרף את סך יתרת המיכלים לסך מיכלים נוספים שיאסוף בתקופת הפעילות בלבד
ולבחור פרסים בהתאם .מיכלים שנאספו ולא התבקש פרס בגינם לאחר תאריך
מימוש והזמנת הפרסים ,לא יעמדו לזכות המשתתף בפעילויות אחרות ,ככל שיהיו.

.2.5

פרסים שהינם מוצר יישלחו למשתתף במועד אותו יקבע התאגיד  ,יובהר כי אספקת
הפרסים לא תתבצע ממחצית יוני ובמהלך החופש הגדול במוסדות חינוך ,דהיינו בין
התאריכים  21.6.2019ועד .1.9.2019

.2.6

פרסים שהינם שירות יועמדו לרשות המשתתף במהלך שנת הלימודים תשע"ט וכן
יתאפשר מימושם גם בתחילת שנת הלימודים תש"פ עד לתאריך  30.11.2019והכל
בכפוף לתיאום שייערך בין התאגיד ,המשתתף והחברה המספקת את השירות
ולזמינות החברה המספקת את השירות.

.2.7

יובהר כי באחריותו הבלעדית של כל משתתף לאסוף ו/או לקבל את הפרס בהתאם
לצורת קבלת הפרס (בדואר רשום/שליח/איסוף) .הפרס יישלח למשתתף פעם אחת
בלבד .יובהר כי במידה ולא מימש המשתתף את זכייתו בשירות שהתבקש על ידו
ו/או לא הגיע לקחת את הפרס לתום תקופת מימוש הפרסים ו/או התאגיד ו/או מי
מטעמו לא הצליח ליצור עם המשתתף קשר עם דבר זכייתו ,תפקע זכאותו של
המשתתף לקבל את הפרס ,המשתתף לא יקבל את הפרס ,לא יהא זכאי לפיצוי ו/או
לפרס אחר מהתאגיד ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה כלפי התאגיד בגין האמור.
אם המשתתף לא אסף את הפרס בדואר רשום ,הוא יוכל לאסוף את הפרס באופן
עצמאי ,עד שבועיים מקבלת ההודעה שהפרס חזר לשולח.

.2.8

יובהר ,כי לא ניתן לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא בכפוף
לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי התאגיד ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

.2.9

יובהר כי מרגע שנמסר הפרס לדואר ישראל ו/או לשליח ו/או ויצא משליטת
התאגיד באמצעי אחר ,התאגיד אינו אחראי לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה ,ולא
תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מאת התאגיד בשל כך.

.2.10

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  4.7המשתתף מצהיר כי ידוע לו שפרסים
שהינם שירות ניתנים למימוש אך ורק בתאריכים מסוימים ומוגבלים ,כפי שייקבע
על ידי התאגיד באופן בלעדי .מובהר ,כי התאגיד ו/או מי מטעמו אינם מחויבים
להעניק לזוכה זכות בחירה בין מספר תאריכים למימוש הפרס כאמור.

.2.11

למשתתף אשר יאסוף מעל  1,200מיכלים בתקופה שבין יום  1.9.2018ויום
 31.8.2019תפתח בפניו האפשרות לקבל מהתאגיד מתקן לאיסוף מיכלי משקה
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ועד גמר המלאי .מלאי מינימלי של
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מתקני איסוף לצורך סעיף זה הינו  50יחידות עד גמר המלאי .מובהר כי קבלת מתקן
האיסוף על ידי משתתף ,לא תגרע מזכותו לקבל בנוסף אליו פרס מהפרסים
הקבועים במפתח הפרסים ,בכפוף ליתר הוראות התקנון .עוד מובהר ,כי משתתף
אשר מצוי בידו מתקן ,לא יהיה זכאי לקבל מתקן נוסף בהתאם לסעיף זה.

.5

.2.12

ההשתתפות בפעילות ו/או קבלת הפרסים אינה מותנית בתשלום כלשהו ,לא בכסף
ולא בשווה כסף ,לתאגיד ו/או למי מטעמו ,ולמעט משלוח פקס לתאגיד ,כמפורט
בתקנון זה.

.2.13

הפרסים שיחולקו במסגרת פעילות זו אינם ניתנים להחלפה ,להעברה ,לשינוי או
להמרה על ידי המשתתף לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

.2.12

לשם קבלת הפרסים ,יידרש מנהל ו/או איש קשר מטעם המשתתף לאשר בכתב ו/או
טלפונית ,כי קיבל את הפרסים.

.2.15

מובהר כי התאגיד ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שייגרם
למשתתף ו/או מי מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,בעקבות מימוש הפרס ,ולא תהיה
למשתתף ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד ו/או מי
מטעמן בקשר עם האמור.

.2.16

ידוע למשתתף כי השתתפותו בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה
המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות  .במידה ויחול שינוי בפרס ו/או בדרך מימוש
הפרס ,לא תהיה למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
התאגיד ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור.

.2.17

עוד מובהר ,כי ככל שלמשתתף תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לפרס ו/או
למימוש הפרס ,ייפנה המשתתף במישרין לספק הפרס ,ולא תהיה למשתתף ו/או למי
מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו בקשר עם
האמור.

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר
ומתחייב כלפי התאגיד כי:
.5.1

הוא מודע לכך שיתכן ויפלו טעויות בניהול הפעילות ,וכי בכל מקרה לא תהווה
השתתפותו או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה
כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו.

.5.2

יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את התאגיד ו/או את מנהליו
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק
(לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה
במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,
בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת מהפרה ,במישרין ו/או בעקיפין ,של תקנון
זה.

.5.3

ידוע לו שהתאגיד אינו נושא בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של משתתף
בפעילות כתוצאה מכשל ו/או כל פגם אחר במערכות המחשוב בהן נקלטו פרטי
המשתתף ,ואשר כתוצאה מהם נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק
מהם ,לרבות עובדת השתתפותו בפעילות ,מועד השתתפותו וכיו"ב.
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.6

מיטיבי המיחזור החודשיים
.6.1

לצורכי סעיף זה ,יוכלו להשתתף כל בית ספר ,גן ילדים ,מתנ"ס ,תנועת נוער וחדר
מורים כמפורט בסעיף  6זה ואשר שלחו מכלי משקה לאיסוף באמצעות התאגיד
בפועל והשתתפו בפעילות (להלן" :המשתתף החודשי").

.6.2

בתחילת כל חודש ,בין התאריכים  1.10.2018ועד ל"( 31.3.2019-תקופת הפעילות
של מיטיבי המיחזור החודשיים") ,התאגיד יכריז על המשתתפים החודשיים אשר
שלחו באפליקציית Whatsapp -למספר  052-7219561סרטון ובו הם חוזרים ברצף
על המילה "לפחבק" בכמות הגדולה ביותר מבין המשתתפים החודשיים וללא
טעויות בכל קטגוריה (קרי ,בית ספר ,גן ילדים ,מתנ"ס ,תנועת נוער וחדר מורים) ,
יזכו בפרסים כמפורט להלן ("משימת הסרטון").
עוד מובהר ,כי התאגיד רשאי לשנות את תקופת הפעילות של מיטיבי המיחזור
החודשיים ו/או להאריכה ו/או לקצרה ו/או לבטלה באופן מוחלט ,בהתאם
לעדכונים אשר יפורסמו על ידו ו/או מי מטעמו באתר התאגיד ויוטמעו בתקנון
המעודכן שיפורסם מעת לעת אתר התאגיד ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התאגיד בגין כך.

.6.3

בית הספר אשר שלח את הסרטון הכולל את מספר החזרות הרב ביותר של המילה
"לפחבק" ברצף וללא טעויות מבין בתי הספר כמפורט מעלה וכן עמד ביתר הוראות
התקנון ,יזכה בפרס — שובר לרכישת ספרים בשווי  150ש"ח.

.6.2

הגן אשר שלח את הסרטון הכולל את מספר החזרות הרב ביותר של המילה
"לפחבק" ברצף וללא טעויות מבין הגנים כמפורט מעלה וכן עמד ביתר הוראות
התקנון ,יזכה בשובר לרכישת ספרים בשווי  150ש"ח.

.6.5

המתנ"ס אשר שלח את הסרטון הכולל את מספר החזרות הרב ביותר של המילה
"לפחבק" ברצף וללא טעויות מבין המתנ"סים כמפורט מעלה וכן עמד ביתר הוראות
התקנון ,יזכה בשובר לרכישת ספרים בשווי  150ש"ח.

.6.6

תנועת הנוער אשר שלחה את הסרטון הכולל את מספר החזרות הרב ביותר של
המילה "לפחבק" ברצף וללא טעויות מבין תנועת הנוער כמפורט מעלה וכן עמדה
ביתר הוראות התקנון ,תזכה בשובר לרכישת ספרים בשווי  150ש"ח.

.6.7

חדר המורים אשר שלח את הסרטון כמפורט מעלה וכן עמד ביתר הוראות התקנון
(להלן" :חדר המורים המוביל החודשי") ,יזכה באחד מהפרסים הבאים בהתאם
לבחירתו )1( :מוצר אלקטרוני לבחירתם עד לשווי של  )2( ;₪ 600פעילות בנושא
בריאות וקיימות הכוללת הרצאה ופעילות של המועצה לישראל יפה בתיאום ישירות
מול מחלקת החינוך הסביבתי של המועצה לישראל יפה; ( )3פינוקי בוקר בתיאום
מול התאגיד עד לשווי של .₪ 600

.6.8

מימוש השוברים לרכישת ספרים יעשה עד למועד האחרון למימוש השובר ,בהתאם
לתנאי השובר והפרס לחדר המורים המוביל החודשי יעשה עד ליום .30.2.2019

.6.9

כל משתתף חודשי יוכל לזכות בפרסים לפי פרק זה פעם אחת בלבד במהלך תקופת
הפעילות ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

.6.10

תיאום מועד מימוש הפרסים (לפי סעיף  6זה) יעשה מול ספקי הפעילויות ישירות,
וללא מעורבות התאגיד.

.6.11

יובהר כי התאגיד רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות ו/או להחליף את זהות
הפרסים ,כולם או חלקם ,ואת כמותם ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים
האמורים לעיל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,בהתאם לעדכונים אשר
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יפורסמו על ידו או מי מטעמו באתר התאגיד ולמשתתף החודשי לא תעמוד כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התאגיד בגין האמור ,לרבות בשל הפרסים
ו/או טיבם ו/או ערכם ו/או התאמתם ו/או איכותם ו/או אופן מימושם ו/או כמותם
וכו' כנגד התאגיד בגין האמור.
.6.12

.7

עוד מובהר ,כי ככל שאף משתתף חודשי לא יענה על תנאי תקנון לצורך זכייה
בפרס ,לתאגיד שמורה הזכות שלא לחלק את הפרס וזאת בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד.

פטור מאחריות
.7.1

המשתתף ו/או המשתתף החודשי מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי
מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד ,מנהליו ,עובדיו ומי מטעמו,
בכל הקשור והמתייחס לפעילות ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו
ו/או למימוש הפרסים האמורים בו .המשתתף ו/או המשתתף החודשי מצהיר בזאת,
כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

.7.2

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או המשתתף
החודשי ,והתאגיד לא יישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן או
הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים ו/או לצד שלישי כלשהו ,והקשור,
במישרין או בעקיפין ,לפעילות ו/או לזכייה בו ו/או למימוש הפרס במסגרתו.

.7.3

מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה
או רשלנות של המשתתף ו/או המשתתף החודשי מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות
ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס ,יהיה התאגיד פטור מאחריות.

.7.2

מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על מערכת ממוחשבת ,אשר אינה
חסינה מכל טעות או תקלה .התאגיד אינו מתחייב כי הפעילות תתנהל ללא תקלה,
שגיאה" ,נפילה" או טעות ,ולמשתתף ו/או למשתתף החודשי לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

.7.5

התאגיד ,מנהליו ,עובדיו וכל מי מטעמו ,אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי
תקלות כלשהן בקשר עם הפרס ו/או מימושו ו/או עם הפעילות ,עקב ביצוע לקוי של
השירותים הקשורים בספקי שירותים ,או עקב גורמים שאינם תלויים בהם ,לרבות
כוח עליון כגון :שביתות ,מזג אויר ,מלחמה ,ימי חג ,שיבושים במערכות התקשורת
הטלפוניות והממוחשבות וכדומה ,ולמשתתף ו/או למשתתף החודשי לא תהיה כנגד
התאגיד ו/או מי מטעמו כאמור כל טענה ,דרישה או תביעה בקרות תקלה כאמור
לעיל.

.7.6

התאגיד אינו מתחייב שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או
הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית ,נזקים,
קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ,תקלות מסוגים שונים וכיו"ב.

.7.7

אין התאגיד אחראי לטיב ו/או איכות הפרס ו/או השירותים הקשורים ו/או נלווים
לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של היצרן ו/או היבואן של
הפרס .המשתתף ו/או המשתתף החודשי מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או
למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד בקשר לאמור בסעיף
זה.

.7.8

התאגיד איננו ולא יהיה אחראי בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את
הפרסים ו/או להשתתף בפעילות עקב נסיבות שאינן תלויות בו ו/או לגבי כל שיבוש,
עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.
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.8

כללי
.8.1

הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת התאגיד לציבור בכלל או
למשתתף ו/או למשתתף החודשי כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם התאגיד לכל
משתתף ו/או למשתתף החודשי להציע לתאגיד את השתתפותו ,וזאת באופן
ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

.8.2

בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המשתתף החודשי ומי
שמעוניין להשתתף בפעילות ,כי קרא את התקנון והוא מקבל על עצמו את כל
הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו
לכל דבר ועניין.

.8.3

מובהר כי האחריות על שמירת מתקן איסוף מיכלי המשקה שברשות כל משתתף
ו/או משתתף חודשי הינה על המשתתף ו/או המשתתף החודשי בלבד ,וכי התאגיד
לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם כתוצאה מאי-שמירה כאמור.

.8.2

מוסכם ,כי התאגיד יהיה רשאי לאסוף אליו מתקן איסוף מיכלי המשקה אשר לא
הוזמן איסוף עבורו במשך שנים עשר ( )12חודשים קלנדריים רצופים כלשהם ,וכי
למשתתף ו/או למשתתף החודשי לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

.8.5

המשתתף ו/או המשתתף החודשי מוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות ו/או
שינוי תנאי הפעילות ו/או לפעולות בהן ינקוט התאגיד עקב תקלה ו/או טעות כאמור
לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות ,הוצאות ישירות או עקיפות,
שיגרמו בגינם.

.8.6

תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של התאגיד הינו לשם המחשה ואינו
מחייב את התאגיד.

.8.7

הזכאות לפרסים אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שינתן
על ידי התאגיד בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

.8.8

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין התאגיד יהא רשאי לבטל את
זכייתו של משתתף ו/או משתתף חודשי אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע
מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ולדרוש את השבת
הפרס לידי התאגיד ,ולמשתתף ו/או למשתתף החודשי לא תהיה כל דרישה ו/או
טענה ו/או תביעה כנגד התאגיד בקשר לכך.

.8.9

כל מס ,ניכוי או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בפעילות ,לפרס ו/או
למימוש הפרס ,יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו
בלבד .התאגיד יהיה רשאי לנכות במקור את סכום המס מסכום הפרס לו זכאי
המשתתף ו/או המשתתף החודשי ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים או
לחילופין לדרוש מהמשתתף ו/או מהמשתתף החודשי את תשלום אותו המס ,וזאת
כתנאי לקבלת הפרס.

.8.10

התאגיד יהיה רשאי למסור כל מידע אשר יידרש ממנו על פי חוק ו/או על פי הוראה
של רשות מוסמכת.

.8.11

המשתתף ו/או המשתתף החודשי מצהיר ,מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו,
הנערכת בהתאם לתקנון זה ,משלבת מרכיבים של שעשוע והנאה שהוענקו לו עם
השתתפותו בפעילות ,וכי סך החזר הפיקדון לא עלה לצורכי פעילות זו ,ומאחר וכי
יתכן כי בשל מורכבותה הלוגיסטית של הפעילות ועל אף מאמצי התאגיד ,עשויים
להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות
זמנים ו/או תקשורת ,בכל שלב משלבי הפעילות ,אשר יש בהם כדי למנוע ממשתתף
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ו/או מהמשתתף החודשי מלהשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס ו/או לממשו ו/או
לקבלו .המשתתף ו/או המשתתף החודשי מסכים לפטור את התאגיד מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם.
.8.12

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף ו/או המשתתף החודשי כי כל תקלה,
שיבוש ,איחור וכד' ,אשר מקורם בכוח עליון ,מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים
שאינם ישראל) ,שביתה ,פיגועים ,אסונות טבע וכיו"ב ,בין בארץ ובין בכל מקום
אחר ,או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בתאגיד ,לא ייחשב כלל להפרה של תקנון
זה ,ולא יזכה את המשתתף ו/או את המשתתף החודשי בכל סעד ו/או זכות ו/או
תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו.

.8.13

יצוין ,כי ההשתתפות בפעילות כרוכה בעלות התקשרות ו/או שליחת פקס לתאגיד.
בכל מקרה שיוכח ,כי רשלנות של התאגיד מנעה ממשתתף ו/או מהמשתתף החודשי
מלהשתתף בפעילות או לזכות בזכייה כלשהי ,יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף ו/או
המשתתף החודשי זכאי לגובה עלות ההתקשרות ו/או שליחת הפקס לתאגיד אותה
ביצע (או נמנע מלבצע) בכדי להשתתף בפעילות בלבד.

.8.12

תשומת ליבו של המשתתף ו/או המשתתף החודשי מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך
תקופת הפעילות יעודכן התקנון .התקנון המעודכן יהיה זמין באתר התאגיד.

.8.15

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר
סיום תקופת הפעילות ,בכפוף לדין.

.8.16

התאגיד רשאי לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלים ,שלבים ,תאריכים ,תקופת הפעילות,
סוג ,כמויות ,צורת חלוקה וגודל הפרסים ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט .כמו
כן ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה,
על פי שיקול דעתו הבלעדי (יחד "שינוי תנאי הפעילות") .על שינוי תנאי הפעילות
כאמור בסעיף זה תינתן הודעה באתר התאגיד ו/או בכל דרך אחרת אשר ימצא
התאגיד לנכון ולא תהיה למשתתף ו/או למשתתף החודשי טענה ו/או תביעה
בהקשר זה.

.8.17

התאגיד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לדחות ו/או להקדים כל תאריך ו/או מועד
שנקבעו למשתתף ו/או למשתתף החודשי לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש
הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף ו/או המשתתף החודשי
לפרס כלשהו ולמימושו.

.8.18

ההשתתפות בפעילות מותרת אך ורק למשתתף ו/או למשתתף החודשי כהגדרתו
לעיל.

.8.19

המשתתף ו/או המשתתף החודשי מצהיר ,מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו
בפעילות וקבלת הפרסים וכן דבר זכייתו בפרסים עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם
ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ,באתר
התאגיד ובאתרי אינטרנט אחרים ,וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או
המשתתף החודשי את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו ושמו ותמונת
נציגו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום
מכירות של התאגיד ,וכי כתנאי להשתתפותו בפעילות קיבל את כל ההסכמות ו/או
ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור .עם זאת יובהר ,כי התאגיד אינו מתחייב
לפרסומים כאמור של המשתתף ו/או של המשתתף החודשי.

.8.20

הוא נותן את הסכמתו לתאגיד ו/או למי מטעמו לשלוח אליו דבר פרסומת
כהגדרתו בסעיף  30א חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב ,1982-באמצעים
המנויים בחוק לרבות הודעת מסר קצר ( )smsו/או הודעה לדואר האלקטרוני ,בין
בתקופת הפעילות ו/או בעניינו ובין לאחר תקופת הפעילות ו/או בעניין אחר
כלשהו.
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.8.21

הוא מאשר כי התאגיד ו/או מי מטעמו י הא רשאית להחזיק מאגרי מידע שונים
(לרבות מאגרי מידע ממוכנים) שישמשו בין היתר ,לשיגור הצעות להשתתף
במבצעים שונים שהתאגיד ו/או מי מטעמו יבצעו ,בין בדרך של דיוור ישיר ובין
באמצעות כל דרך אחרת לרבות דיוור ישיר ושרותי דיוור ישיר .ידוע לו כי על פי
חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב ,1982-על התאגיד לקבל את הסכמתו
המפורשת לקבל דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטית,
הודעה אלקטרונית (אי-מייל) או הודעת ווטס אפ ו/או מסרון )( (smsלהלן וביחד:
"התכנים השיווקיים") וכי באישורו את תקנון זה הוא מאשר את קבלת התכנים
השיווקיים.

.8.22

למען הסר ספק ,תקנון הפעילות אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  222לחוק
העונשין ,וזאת בשל העובדה כי הזכייה תלויה ביכולת ולא בגורל.

.8.23

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב .תקופת ההתיישנות לכל
תביעה נגד התאגיד בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות
הינה חצי שנה ממועד סיום הפעילות.

.8.22

מידע ופרטים נוספים על הפעילות ניתן לקבל באתר התאגיד .הפעילות כפוף לתקנון
הנמצא לעיון באתר התאגיד.
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