תקנון מבצע הגרלת מבצעי קיץ של קנדי גלידה
תכנית המבצע
ברוכים הבאים לקמפיין מבצע הגרלת מבצעי קיץ של קנדי גלידה (להלן " :המבצע") מטעם
קנדי גלידה (להלן" :החברה").
 .1כללי:
 1.1תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהלו מבצע "מבצעי קיץ של קנדי גלידה
" שייערך על-ידי החברה (להלן " :התקנון" ) .
 1.1במהלך התקופה שמיום  10/05/2018ועד ליום ( 30/05/2018כולל) (להלן " :תקופת
המימוש" ) יזכה כל לקוח אשר ימלא את פרטיו בעמוד הנחיתה להשתתף בהגרלה אשר
תתקיים ברשתות החברתיות בכפוף לתנאי התקנון .לחברה יש את הזכות לעצור ולסיים
את תקופת המבצע לפני הזמן הנקוב.
 1.1ההשתתפות בהגרלה הנה בכפוף למילוי הפרטים בדף הנחיתה בהתאם להוראות
הנדרשות להשתתפות בהגרלה.
" 1.1זכות ההשתתפות"  -זכאות להשתתפות במבצע תוקנה לכל מי אשר עמד בתנאי
ההשתתפות דלעיל בפרק הזמן הקצוב של תקופת המבצע ועמד בתנאי התקנון דלעיל.
 1.1המבצע הינו חל על רשימת סניפי החברה ויחולו בימים  10/05/2018ויסתיים בתאריך
ה( 30/05/2018: -להלן" :תקופת המבצע").
 .2המשתתפים במבצע :
" 1.1משתתף" הנו כל לקוח  ,אשר ממלא את הפרטים שלו בדף הנחיתה המתבקש ,בכפוף
לתנאי התקנון.
 1.1בגין מילוי הפרטים בדף הנחיתה המצ"ב תוקנה זכאות להשתתף בהגרלה שתעניק
למשתתף במידה ויעלה בגורל זכיה  100גלידות בכפוף לתנאי התקנון.
 1.1עובדי החברה ו/או מי מסניפי הרשת  ,עובדיהם ובני משפחותיהם והמפקחת אינם
רשאים להשתתף במבצע " .בני המשפחה" לעניין סעיף זה – בני זוג  ,הורים ,אחים
ואחיות  ,וילדים/ות .
 1.1ההשתתפות במבצע מגיל  18ומעלה בלבד.
 .3תקופת המבצע ותקופת המימוש:
" 1.1תקופת המבצע" הנה מיום  10/05/2018ועד ליום ( 30/05/2018מועד המבצע) ובכפוף
לאמור להלן.
" 1.1תקופת המימוש"  ,שבה יוכל משתתף לקבל זכאות להשתתף בהגרלה  ,מפורט בתקנון,
הנה התקופה שמיום  10/05/2018ועד ליום ( 30/05/2018כולל ) .
 1.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע
ו/או לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בתיאום עם רכז המבצע ,ולא תשמע כל
טענה לעניין זה.

 .4קבלת זכאות להשתתף בהגרלה:
 1.1כל לקוח אשר ממלא את פרטיו בדף הנחיתה בהתאם להוראותיו.
 .5הפרס לזוכה:
 .5.1הזוכה במבצע רשאי לבוא עם אדם נוסף ,שגילו מעל  ( 18להלן" :המלווה").
 .5.2הזוכה אינו רשאי למכור את הפרס ,הזוכה אינו רשאי להעביר הפרס לאדם אחר ,ללא אישור
החברה ,מראש ובכתב ,הזוכה אינו רשאי להחליף את הפרס או להמיר אותו באחר או בשווה
ערך ,לא ניתן לשנות את הפרס או להתאימו לפי דרישת הזוכה.
 .5.3משתתף שזכה יוכל לפסול את עצמו באם החליט שאינו מעוניין בפרס ,אך לא תהיה
באפשרותו לבחור זוכה אחר ללא אישור החברה ,מראש ובכתב כאמור ,ויתר זוכה על הפרס,
מכל סיבה שהיא ,והחברה לא אישרה לו להעביר הפרס לאדם אחר ,מכל סיבה שהיא,
תועבר זכותו למשתתף הבא .
 .5.4מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ,תהא המפקחת רשאית להכריע על פי שיקול דעתה
הבלעדי בדבר הזכות לפרס מכל סיבה הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.
 .5.5הפרס יוענק לזוכה אשר קבל הודעה בדבר זכייתו ולאחר שהציג תעודות מזהות שלו את
תוצאות הזכייה בהגרלה .במידה ולא יוצג איזה מן המסמכים האמורים או לא יהיה מתאם
בין הזוכה לבין בעל התעודה המזהה ( או אחד המסמכים האחרים) או בשל כל סיבה
רלוונטית אחרת – יהא לחברה שיקול דעת מוחלט להעביר הזכייה למשתתף הבא ,מבלי
שתישמע כל טענה מצד הזוכה בגין עניין זה.
 .6פרסום:
 .6.1במשך כל תקופת המבצע יצוין דבר קיומו של המבצע באתר האינטרנט של החברה ,בסניפי
החברה ,בעלון החברה ובכל מקום אחר ,לפי שיקול דעת החברה.
 .6.2הזוכה מסכים ומאשר כי החברה תהיה רשאית לפרסם את שמו המלא בעיתון ובאתר
באינטרנט של החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והזוכה
מוותר על כלל טענה בקשר לכך נגד החברה ו/או מי מטעמה.
 .7שונות:
 .7.1החברה וכל מי מטעמה אינם אחראיים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי
נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של עורך המבצע ולא
יהיו אחראים לכל נזק ו/או טענה אחרת בקשר עם פרטים או מהימנותם.
 .7.2במקרה של כל זוכה תיבחן זכאותו לפרס על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות תקנון זה.
מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או מכל דין ,החברה תהא רשאית שלא למסור את השוברים
המזכים ו/או את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או
שאינו על פי הוראות תקנון זה ,מכל בחינה שהיא על פי שקול דעתה הבלעדי.
 .7.3המשתתף מאשר ומקבל ,כי כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש וכדומה במבצע ,בין היתר
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים
בחברה ,לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות.
 .7.4בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף ,כי הוא קרא את התקנון וכי הוא מקבל את
האמור בו ואת תנאיו .התקנון יפורסם בקופות ,באתר האינטרנט של החברה ו/או במשרדי

חברת הפרסום אביעוז קריספין ברחוב עומרים  9בעומר ויהיה זמין ללא תשלום במשרדי
החברה שברח' עומרים  9בעומר.
 .7.5כן מאשר ומסכים המשתתף כי החברה ו/או מי מטעמה רשאי לפנות אליו באמצעות דוור
ישיר ,לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות
פקסימיליה ,למטרות קידום מכירות ,קבלת חומר פרסומי שיווק וכיוצ"ב .במסגרת זו יהא
האתר רשאי להעביר מידע בקשר לרשת חנויות החברה.
 .7.6החברה ו/או מטעמה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמשתתף מסר ובמידע שתאסוף
אודות דפוסי השימוש ודפוסי הקניה של המשתתפים וזאת לצורך שיפור השירותים,
והקשר עמכם ,לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג'
אחר ,לרבות למפרסמים.
 .7.7החברה תהא רשאית לשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו
לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 .7.8החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
 .7.9במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל אמצעי המדיה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .7.10האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ומופנה גם לנשים ,בהתאמות
הנדרשות.

