תקנון הגרלה
"מועדון לקוחות סמארט"
.1

מבוא
(א) ההגרלה נערכת על-פי תקנון זה ובכפוף לתנאי הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות
לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז"( 1977-ההיתר הכללי").
(ב) במועד ההגרלה ,תערוך עורכת ההגרלה בין המשתתפים הגרלה ,שהזוכה שיעלה בגורל יזכה
בפרס ,והכל בהתאם לאמור בתקנון זה ("ההגרלה").
כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור
(ג)
בתקנון זה.
(ד) האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד ,אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן
שווה וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
(ה) בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר ההגרלה ,לרבות מידע המופיע באתר ,ולמעט הודעה מטעם עורכת ההגרלה
בדבר שינוי תקנון זה – תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
תקנון זה יפורסם באתר וניתן יהיה לקבל עותק ממנו במשרדי עורכת ההגרלה .בנוסף,
(ו)
ההגרלה תפורסם ישירות במשלוח הודעה לחברי המועדון ,בהתאם לפרטיהם המצוים
ברשות עורכת ההגרלה ,וכן בכל אופן אחר שתמצא לנכון עורכת ההגרלה – בהתאם להוראות
ההיתר הכללי.
הגדרות
בנוסף ליתר המונחים המוגדרים בתקנון זה לעיל ולהלן ,למונחים הבאים המופיעים בתקנון זה
תוענק המשמעות המפורטת לצידם:
שתי החברות יחדיו להלן :טוטוקרד  5בע"מ ,חברה מספר ;513647644
"עורכת
ולוטוקרד בע"מ ,חברה מספר .512772906
ההגרלה"
"המפקח על ברנע ,ג'פה ,לנדה ושות' ,משרד עורכי דין; מרחוב הרכבת  58תל אביב.
ההגרלה" או
"המפקח"
היא
שכתובתו
ההגרלה,
עורכת
של
האינטרנט
אתר
"האתר"
https://www.playsmart.co.il
מועדון המנויים לשירות שליחת טפסי השתתפות בהגרלות ממלכתיות
"המועדון"
(טוטו ,ווינר ,לוטו וצ'אנס) ,המופעל על-ידי עורכת ההגרלה.
כל חברי המועדון ,אשר נכון למועד ההגרלה יהיו רשומים ,פעילים
"משתתף"
ומשלמים דמי מנוי חודשיים לעורכת ההגרלה בסכום שעולה על 69.9
ש"ח .למען הסר ספק ,יובהר כי חברי מועדון אשר אינם משלמים דמי חבר,
לרבות מנויי "און ליין" ו/או "דילים מוזלים" ,לא ייחשבו משתתפים על-
פי תקנון זה.
 31באוקטובר  ,2019בשעה .15:30
"מועד
ההגרלה"
שובר לקבלת רכב מסוג סיטרואן ,דגם  ,CC1M1543בשווי כולל של עד
"הפרס" או
"שובר הפרס"  62,000ש"ח.
משתתף ששמו עלה בגורל בהגרלה ,אשר עמד בכל יתר תנאי תקנון זה.
"זוכה"

.3

ההשתתפות בהגרלה
(א) כל משתתף (כהגדרתו לעיל) ,משתתף בהגרלה ללא צורך בביצוע פעולה כלשהי מצדו ,למעט
אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה.
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(ב )
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.5

במסגרת ההגרלה ,עורכת ההגרלה תקצה בעבור כל משתתף ,פתקי השתתפות כמפורט להלן
("פתקי השתתפות"):

( )1למשתתף שהוא חבר מועדון ומקיים את תנאי ההגדרה "משתתף" לעיל למשך תקופה
של עד שלושה חודשים (כולל) ברציפות נכון למועד ההגרלה ,עורכת ההגרלה תקצה
פתק השתתפות אחד על שמו;
( )2למשתתף שהוא חבר מועדון ומקיים את תנאי ההגדרה "משתתף" לעיל למשך תקופה
של למעלה משלושה חודשים ועד ששה חודשים (כולל) ברציפות נכון למועד ההגרלה,
עורכת ההגרלה תקצה שני פתקי השתתפות על שמו;
( )3למשתתף שהוא חבר מועדון ומקיים את תנאי ההגדרה "משתתף" לעיל למשך תקופה
של למעלה מששה חודשים ועד שניים עשר חודשים (כולל) ברציפות נכון למועד
ההגרלה ,עורכת ההגרלה תקצה שלושה פתקי השתתפות על שמו;
( )4למשתתף שהוא חבר מועדון ומקיים את תנאי ההגדרה "משתתף" לעיל למשך תקופה
של למעלה משניים עשר חודשים ועד שמונה עשר חודשים (כולל) ברציפות נכון למועד
ההגרלה ,עורכת ההגרלה תקצה ארבעה פתקי השתתפות על שמו;
( )5למשתתף שהוא חבר מועדון ומקיים את תנאי ההגדרה "משתתף" לעיל למשך תקופה
העולה על שמונה עשר חודשים ברציפות נכון למועד ההגרלה ,עורכת ההגרלה תקצה
חמישה פתקי השתתפות על שמו.
לכל משתתף עורכת ההגרלה תקצה פתק/י השתתפות על שמו פעם אחת בלבד ,בהתאם
(ג)
לאחת החלופות המפורטות לעיל.
ההגרלה
(א) ההגרלה תבוצע אף ורק מתוך מאגר פתקי ההשתתפות שעורכת ההגרלה הקצתה למשתתפים
כאמור לעיל.
(ב) ההגרלה תיערך במועד ההגרלה במשרדי עורכת ההגרלה בכתובת דרך המכבים  46ראשל"צ,
בהשתתפות נציג עורכת ההגרלה ובפיקוח המפקח על ההגרלה ו/או מי שימונה על-ידי המפקח
לצורך פיקוח על עריכת ההגרלה.
ההגרלה תתבצע במועד ההגרלה באמצעות פונקציה רנדומאלית ממוחשבת במחשבי עורכת
(ג)
ההגרלה ,הכוללת את פרטי המשתתפים ,תוך התאמה למספר פתקי ההשתתפות שהוקצו
להם – כשככל שלמשתתף הוקצה מספר רב יותר של פתקי השתתפות ,כך סיכויו היחסיים
לזכות בפרס גבוהים יותר.
(ד) כל משתתף ייבדק לצורך בחינת זכאותו להשתתף בהגרלה .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,עורכת ההגרלה תהיה רשאית לפסול את השתתפותו של משתתף בהגרלה ,מכל סיבה
הקשורה לאי-עמידה בתנאי תקנון זה ו/או לתרמית ו/או כל סיבה רלוונטית אחרת.
למשתתף שנפסל כאמור – לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או
כלפי המפקח על ההגרלה ו/או כלפי מי מטעמם והוא מוותר בזאת במפורש על כך.
(ה) המפקח יערוך פרוטוקול אשר יציין את מספר המשתתפים ,את פרטי הזוכה וכן כל פרט נוסף
אשר יימצא לנכון לציין בפרוטוקול .פרוטוקול ההגרלה בחתימת נציג עורכת ההגרלה
והמפקח על ההגרלה יהווה ראיה מכרעת לגבי תוצאות ההגרלה ומהלכה .פרוטוקול ההגרלה
אינו ניתן לערעור או להשגה כלשהם.
הודעה על זכייה בהגרלה וקבלת הפרס
(א) תוצאות ההגרלה יפורסמו מיד בתום עריכת ההגרלה באתר ,והכל בהתאם ובכפוף לכל דין,
לרבות בהתאם להוראות ההיתר הכללי.
(ב )

לאחר ההגרלה ,עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם המשתתף שעלה בגורל בהגרלה ,לפחות
 5פעמים במהלך חמשת ימי העסקים העוקבים למועד ההגרלה (כולל מועד ההגרלה) במסגרת
שעות הפעילות של עורכת ההגרלה בלבד (בין השעות  09:00ל ,)17:00-על-פי הפרטים
האישיים שמסר (מספר הטלפון ,כתובת הדואר האלקטרוני ,כתובת מגוריו) בעת רישומו
למועדון.
זוכה אשר לא אותר במסגרת לוחות הזמנים כאמור לעיל ,או שלא המציא לעורכת ההגרלה,
כנדרש ובמועד ,מסמכים כאמור בסעיף (5ד) להלן ,או זוכה אשר לא עמד בהוראות תקנון זה,
או אם החליטה עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה כי הזכייה נעשתה באמצעי שאינו
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(ג)

(ד )

.6

הוגן ,או במקרה של טעות של עורכת ההגרלה ,או אם הודיע הזוכה שאינו מעוניין לקבל
ולממש את הפרס – תהיה עורכת ההגרלה (באישור המפקח) רשאית לקבוע כי זכייתו של
הזוכה נפסלה ,ובהתאם לכך לקבוע כי אף משתתף לא יזכה בפרס ,והכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של עורכת ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח .לזוכה שנפסל כאמור לא תהיה כל טענה
או דרישה או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי המפקח על ההגרלה ו/או כלפי מי
מטעמם והוא מוותר בזאת במפורש על כך.
לאחר יצירת הקשר עם הזוכה ומתן הודעת הזכייה ,עורכת ההגרלה תתאם עם הזוכה (או
הזוכה החלופי) מקום ומועד לקבלת שובר הפרס ,וזאת בתוך  30יום לפחות ממועד יצירת
הקשר עימו .עורכת ההגרלה תהיה רשאית לקבוע ,כי שובר הפרס יימסר לזוכה במשרדיה
ו/או בכל מקום או דרך אחרת שתיקבע על-ידה ,וכן במועד ובשעה שייקבעו על-ידה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
להלן התנאים לקבלת שובר הפרס:
( )1הזוכה יידרש להתייצב במקום ובמועד שנקבע על-ידי עורכת ההגרלה למסירתו כאמור
לעיל.
( )2על הזוכה להציג תעודת זהות מקורית ,שלמה ותקינה למראה המאמתת את זהותו של
הזוכה.
( )3על הזוכה לחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה ,בעת
קבלת שובר הפרס וכתנאי לקבלתו.

(ה) מובהר בזאת ,כי בשום מקרה עורכת ההגרלה לא תידרש לשלם יותר או לשאת בעלות העולה
על שווי הפרס.
כמו כן ,עורכת ההגרלה תהיה רשאית להציג לזוכה כל דרישה נוספת אחרת שמטרתה לאפשר
(ו)
את זיהוי הזוכה ובחינת עמידתו בתנאי תקנון זה ,וזאת כתנאי לקבלת הפרס.
לא התקיימו כל התנאים לעיל במעמד הזכאות למסירת שובר הפרס ו/או ישנה אי-התאמה
(ז )
בפרטים ו/או חשש לאי-תקינות ו/או זיוף ו/או אי-עמידה בתנאי מתנאי תקנון זה – תהיה
רשאית עורכת ההגרלה לקבוע כי זכייתו של הזוכה מתבטלת ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
של עורכת ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח .לזוכה שנפסל כאמור לא תהיה כל טענה או
דרישה או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי המפקח על ההגרלה ו/או כלפי מי מטעמם
והוא מוותר בזאת במפורש על כך .כמו כן ,ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה או מהוראות
הדין ,עורכת ההגרלה רשאית שלא להעניק את הפרס או לחסום השתתפות בהגרלה מכל מי
שפעל ,במישרין או בעקיפין ,במסגרת ההגרלה ו/או חברותו במועדון בדרך של מעשה לא חוקי
או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה או בדרך שנחשבת בלתי הוגנת (תרמית או בכל צורה
אחרת) ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח.
(ח) כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל
אחריותו בלבד .עורכת ההגרלה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על-
פי הדין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .המשתתפים נותנים בזאת אישור לעורכת
ההגרלה ו/או למי מטעמה ,לקזז ,לנכות או להפחית כל תשלום נדרש ,בהתאם לדין .עורכת
ההגרלה ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה ולפרס.
הפרס ומימושו
(א) בכפוף להוראות תקנון זה לעיל ולהלן ,הזוכה יהיה זכאי לקבלת הפרס וכפי שיפורט במסמך
של הספק אודות הפרס ותנאיו ושיימסר על-ידו ,וכן בהתאם למגבלות ולתנאים המפורטים
להלן.
(ב) ידוע למשתתפים ולזוכה כי הפרס מסופק על-ידי ספק חיצוני שפרטיו יפורטו במסמך אודות
הפרס ותנאיו ושיימסר על-ידו ("הספק").
(ג)

(ד )

דרישת הפרס ,באמצעות הצגת שובר הפרס ,תיעשה על-ידי הזוכה בתוך ששה חודשים ממועד
הנפקת שובר הפרס לזוכה ,ישירות מול הספק ובכפוף לאישור הספק אשר יינתן על בסיס
התנאים ,המדיניות והאילוצים של הספק ,בין אם הם מפורטים על גבי שובר הפרס ובין אם
לאו.
האחריות על הפרס מוטלת באופן בלעדי על הספק ו/או מי מטעמו ולזוכה ו/או למי מטעמו
לא תהיה כל טענה או זכות בעניין זה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה .בכל שאלה,
תקלה או טענה הנוגעת לפרס יש לפנות לספק בלבד ,שהוא האחראי הבלעדי כלפי הזוכה
בנוגע לכך.
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(ה)

.7

הזוכה יידרש להמציא לספק את כל המסמכים שיידרשו ,הנלווים לצורך מימוש הפרס ,על
אחריותו וחשבונו.

אם הזוכה לא יוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא (לרבות נסיבות התלויות בזוכה או
(ו)
במקרה של כוח עליון) ,עורכת ההגרלה ו/ו המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמם לא יישאו
באחריות בגין כך ועורכת ההגרלה לא תעניק פרס אחר או חלופי תחתיו .מובהר כי לזוכה לא
תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או כלפי
מ מטעמם בגין כך.
כל שינוי ,מכל סיבה שהיא ,במרכיבי הפרס (לרבות שדרוגו בתשלום) ,יעשה ישירות מול
(ז )
הספק ובכפוף לתנאים ולמדיניות הספק .שינוי בפרס כאמור יהיה באחריותו של הזוכה ועל
חשבונו.
(ח) הזכות לקבלת הפרס הינה אישית של הזוכה ואינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה לאחר.
אחריות
(א) המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ,וכל גוף אחר הקשור בהגרלה ,או מי
מטעם מי מאלה ,מנהליהם ,עובדיהם ,ומי מטעמם ,בכל הקשור והמתייחס ,במישרין או
בעקיפין להגרלה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לאופן בחירת
הזוכה וקבלת הפרס ,בקשר עם טיבו ,איכותו ,תכונותיו ,תקלות או מימוש הפרס ,לביטול
זכייה ולשינוי תנאי ההגרלה והתקנון .כל אחד מבין המשתתף והזוכה מצהיר בזאת ,כי
התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
(ב )

ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,ועורכת ההגרלה ו/או המפקח
על ההגרלה ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק אשר יגרם למשתתף ו/או לצד ג'
כלשהו עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בהגרלה ו/או מימוש הפרס ,והמשתתף פוטר בזאת
את עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמם באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר
מאחריות לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר נגרמו ו/או ייגרמו
כתוצאה מההשתתפות בהגרלה ,זכייה ו/או קבלת פרס ומימושו.
המשתתף מאשר כי בחירת הזוכה הינה סופית ,חלוטה ,בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי
בכל מקרה לא תהווה השתתפותו בהגרלה עילה לכל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת
ההגרלה ו/או כלפי המפקח על ההגרלה ו/או כלפי כל מי מטעמם ,ולרבות במקרה של טעויות
ו/או שיבושים במהלך ההגרלה.

(ד )

עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות שההגרלה לא תופרע או תתקיים כסדרה
ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהא חסינה מפני נזקים ,קלקולים ,אי-
דיוקים ,שגיאות ותקלות .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל,
תהא עורכת ההגרלה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף לאישור המפקח ,רשאית לנקוט כל
צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור ,לרבות להפסיק את ההגרלה בטרם עת ו/או לבטל
את ההגרלה כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
מובהר ,כי עיבוד הנתונים במסגרת ההגרלה נסמך על מערכות ממוחשבות שונות .עורכת
ההגרלה אינה מתחייבת כי ההגרלה תתנהל ללא תקלה ,שגיאה" ,נפילה" או טעות ,ולמשתתף
ל א תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך .כמו כן ,מודגש ,כי עורכת ההגרלה
תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ובכפוף לאישור המפקח ,לבטל את ההגרלה ,אם ייווצרו
תנאים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של ההגרלה.
עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית ,לגישה בלתי
מורשית לנתונים או לתקלות אחרות ,הקשורות באתר ,ברשת האינטרנט ,בשרתים או בכל
כלי או מערכות ממוחשבות אחרות ,לרבות מחיקת נתונים ,אי-שיגור רשומה או נתון ו/או
אבדן ,נזק או עיכוב בשיגור .הוכחה על שליחת נתון או רשומה לא תתקבל ולא תחשב כהוכחת
קבלה.
רישומי עורכת ההגרלה לגבי התוכן שמועלה לאתר ו/או מערכות המחשב של עורכת ההגרלה
ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי משתתף ולא תועלה
כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או חוסר במידע שנקלט כאמור.
עורכת ההגרלה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור המפקח ,לשנות את תנאי
ההגרלה ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או לשנות ו/או להחליף את הפרס המוענק
במסגרת ההגרלה ו/או לבטל את ההגרלה בכל עת ,וזאת באמצעות הודעה שתפורסם .כל

(ג)

(ה)

(ו)

(ז )
(ח)
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.8

פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה וההגרלה ותחייב כל משתתף ,ועורכת ההגרלה לא
תחוב בכל נזק מכל מין וסוג שהוא ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו למאן דהוא
עקב פעולות כאמור.
(ט) המפקח על ההגרלה הוא האחראי לטיפול בכל פניה ו/או תלונה וכיו"ב של מי מהמשתתפים,
זוכים בפרס ו/או כל מי מטעמם ,והוא שיכריע בכל מקרה של אי-הבנה ,ספק וכיו"ב לרבות
בעניין פרשנות התקנון ואם באשר לאופן ניהול ההגרלה ו/או באשר לתוצאותיה ו/או בכל
עניין אחר; ובכל פניה ,תלונה ו/או מחלוקת כאמור ,החלטתו של המפקח על ההגרלה תהא
סופית ומחייבת לכל דבר ועניין ללא זכות ערעור .המשתתף ו/או המבקש מוותר בזאת על כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעתו של המפקח על ההגרלה כאמור לעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בהשתתפות בהגרלה ,מאשר ,מתחייב ומצהיר המשתתף
(י)
ו/או המבקש להשתתף בהגרלה ,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 .כמו כן,
המשתתף ו/או המבקש ,מאשר ,מתחייב ומצהיר בזאת ,כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה
ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורים
במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה.
קניין רוחני
(א)

(ב )

.9

.10

כל זכויות הקניין הרוחני ,מכל סוג ,לרבות ,סימני מסחר ,סודות מסחריים ,זכויות יוצרים
וכדומה ,בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו ,בקשר להגרלה ו/או האתר ו/או כל חלק
שלו ,לרבות התכנים של האתר ,העיצוב שלו וכל תוכנה ,יישום ,קוד ,גרפיקה ו/או קבצי
וידיאו אחרים ,קבצי טקסט וחומרים אחרים ,בין בצורה של קוד מקור ,ובין בממשק חיצוני,
הם רכושם הבלעדי של עורכת ההגרלה או מי מטעמה ויוותרו כך.
כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור ,ישנה ,יעתיק ,יפרסם ,ישדר ,יציג ,יעשה פעולות של
הנדסה הפוכה ,או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר ,לכל מידע או תוכן אשר נכללים
באתר ללא אישור מוקדם בכתב של עורכת ההגרלה וכי הוא יימנע מלהשתמש באתר בכל
דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של עורכת ההגרלה או מי מטעמה ,ללא
הסכמה של עורכת ההגרלה מראש ובכתב.

פרטיות
מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות של האתר ,המשתתף מסכים ומאשר ,כי דבר השתתפותו
או זכייתו ,אפשר שיסוקרו ,יצולמו וישודרו ,באמצעי תקשורת ,לרבות בטלוויזיה ,בשילוט,
בעיתונות ,באתר או באתרי אינטרנט אחרים ,וכי בעצם ההשתתפות בהגרלה מביע המשתתף את
הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות
במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה ,מבלי שתשולם לזוכה תמורה כלשהי .הזוכה
מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי עורכת ההגרלה בגין כך.
שונות
(א) עורכת ההגרלה רשאית לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת (ובכלל זה ,מבנה ,תוכן ונהלי
ההגרלה ,מועד ההגרלה ,סוג הפרס ואופן חלוקתו) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור
המפקח .כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
(ב) ס מכות שיפוט והדין החל 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 עורכת ההגרלה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בהגרלה
היא  90יום ממועד ההגרלה.
ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה (לרבות עובדיה וספקיה) ,חברי קיבוץ שפיים
(ג)
(לרבות אורחיהם שנכנסו מטעמם לתחומי פארק המים שפיים) ,העוזר לעורכת ההגרלה,
המפקח על ההגרלה ,עוזריהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני המשפחה של כל הגורמים הנ"ל (בן
זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות).
**********
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נספח א'
הצהרת זוכה בהגרלה
אני ,הח"מ ,_____________ ,מספר זהות _____________ ,טלפון ______________ ,דוא"ל
_____________ ,כתובת מגורים _____________________ ,תאריך לידה __________ ,מצהיר,
מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.1

במסגרת ההגרלה "מועדון לקוחות סמארט" ("ההגרלה") הוכרזתי כזוכה בפרס – שובר לקבלת
רכב מסוג סיטרואן ,דגם  ,CC1M1543בשווי כולל של עד  62,000ש"ח ,וכמפורט בשובר המצורף
("הפרס") ,והכל בהתאם למפורט בתקנון ההגרלה ובכפוף לו ("התקנון").

.2

קראתי את תקנון ואני מסכים לכל תנאיו ,ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במסגרת
השתתפותי בהגרלה כלל הפרטים שמסרתי לעורכת ההגרלה (לרבות במסמך הצהרה זה) הינם
נכונים ומדויקים .כמו כן ,אני מצהיר ומתחייב בזאת כי מבלי לגרוע מחובתי לקיים את הוראות
התקנון במלואן ,עמדתי ואני עומד בכלל הוראות התקנון ,לרבות הוראות סעיף (10ג) לתקנון בדבר
היעדר קרבה לגורמים המנויים שם.

.3

בהתאם להוראות התקנון ,לא נאסרה השתתפותי בהגרלה ,וזכייתי לא הושגה תוך הפרת התקנון
או בניגוד לתנאיו או בניגוד להוראות הדין.

.4

אין ולא תהיה לי כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי עורכת ההגרלה  -חברת טוטוקרד  5בע"מ וחברת
לוטוקרד בע"מ ("עורכת ההגרלה") ו/או כלפי המפקח על ההגרלה  -ברנע ,ג'פה ,לנדה ושות' ,משרד
עורכי דין ("המפקח") ו/או כלפי מי מטעמם  -בקשר עם זכייתי ו/או בקשר עם כל נושא אחר הנובע,
בין היתר ,מזכייתי ,ואני פוטר את עורכת ההגרלה ,המפקח וכן כל מי מטעמם ,באופן סופי ומוחלט,
מכל טענה או דרישה או תביעה כאמור.

.5

ידוע לי כי זכייתי בפרס ואופן מימוש הפרס עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים
(לרבות רדיו ,שילוט ,טלוויזיה ,עיתונות ,אתרי אינטרנט ,רשתות חברותיות ,אתר עורכת ההגרלה
ו/או באתרים אחרים וכיו"ב) ,ואני מסכים ומאשר לעורכת ההגרלה לפרסם את פרטיי האישיים
ואת שמי ,וכן סרטונים ותכנים שונים שבהם אני מופיע (לרבות צילומי ווידאו או סטילס) ,מבלי
שאהיה זכאי לקבלת תמורה כלשהי.

.6

אני מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך קבלה ומימוש הפרס.

.7

מצורף להתחייבותי זו צילום תעודת זהות שלי.

חתימה

תאריך
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