תקנון מבצע "מלגת לימודים לחיילים משוחררים"
 .1הגדרות
"המבצע" – מבצע פרסומת שבסיומו ,כמפורט בתקנון זה ,תוגרלנה בין משתתפי/ות ההגרלה 3
(שלוש) מלגות לימודים מלאות סך הכל ,כאשר כל משתתף זכאי למילגה אחת לכל היותר (להלן
– "הפרס") .בכל אחד משלושת ימי ההגרלה ,יוגרל פרס אחד .הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות
או כל הוצאה אחרת אשר עשויות לנבוע במישרין או בעקיפין מהשימוש במלגות ,אלא את עלות
המלגות עצמן בלבד.
"מלגה" –
קורס פסיכומטרי -בכל אחד מהמועדים הבאים על פי בחירת הזוכה – דצמבר  ,2019אפריל
 ,2020יולי  ,2020אוקטובר .2020
קורס בגרויות -בכל אחד מהמועדים הבאים על פי בחירת הזוכה -חורף  2020וקיץ 2020
"הכנס" – כנס המשתחררים אשר יתקיים במתחם הסינמה סיטי בראשון לציון החל מיום
 11.06.2019ועד וכולל .13.06.2019
"עורכת ההגרלה" – היי-קיו גלובאל בע"מ ,ח.פ 51-542109-7 .שמשרדיה ממוקמים ברחוב
הגביש ,10בית סלקום ,נתניה.
המבצע נערך על ידי עורכת ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן
ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז – .1977
"תקופת ההגרלה" – בין התאריכים  11.6.2019ועד  .13.6.2019עורכת ההגרלה שומרת לעצמה
את הזכות להאריך את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל
טענה לעניין זה.
"מקום עריכת ההגרלה" – ההגרלה תיערך במשרדי עורכת ההגרלה ,במהלך כנס משתחררים
אשר יתקיים במקום.
"המפקח" – רו"ח שמעון לנדמן ,מרחוב הגביש  ,10בית סלקום ,נתניה.
"משתתף" – חייל או חיילת אשר זומנו לכנס אשר ביקר/ה לפי פקודה בכנס משתחררים
בסינמה סיטי ראשל"צ ,בתקופת הכנס ואשר שלח/ה במהלך תקופת ההגרלה לעורכת ההגרלה
לטלפון מספר  03-6967722מסרון ובו שמו/שמה המלא.
 .2פרשנות
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר המבצע ,לרבות בכל מדיום אחר ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .3שיטת ההגרלה
 .3.1במהלך כנס המשתחררים ,עורכת ההגרלה תחלק למשתתפי/ות כנס המשתחררים
שוברים המכריזים על קיום ההגרלה היומית ,בהם יפורסם מספר טלפון כאמור לעיל
אליו יוכלו משתתפי/ות ההגרלה לשלוח הודעת מסרון בצירוף שמם המלא ומספר
הטלפון שלהם .עורכת ההגרלה תאסוף את שמותיהם של כל משתתפי ההגרלה ומספרי
הטלפון מהם נשלח המסרון .בסיום כל יום מימי הכנס ,ויאספו מספרי הטלפון ופרטי
שולח המסרון באופן ממוחשב ע"י תוכנת  INFORUMobileמבית שמיר מערכות.
 .3.2כל יום ,החל מיום  11.6.19ועד ליום (13.6.19כולל) ,בשעה  ,17:00תיערך הגרלה בין
משתתפי/ות ההגרלה של אותו יום (פרס אחד לכל יום ולמשתתף/ת אחד/אחת); כל נתוני
המידע של משתתפי ההגרלה אשר יאספו במהלך כל יום (בנפרד) יועברו לגיליון אקסל
אשר בהפעלת הנוסחא אשר בו ,יעלה בגורל האפן אקראי זוכה אחד בכול יום.
 .3.3ההגרלה תיערך במשרדי עורכת ההגרלה .עורכת ההגרלה תהיה רשאית לתעד את
ההגרלה ו/או הזוכה בהגרלה ולפרסם שת הזכייה ו/או את הזוכה באמצעי התקשורת.
 .3.4מנכ"ל עורכת ההגרלה או בהעדרו סמנכ"ל הכספים אצל עורכת ההגרלה (המפקח),
יבצעו את הפעלת הנוסחא בגיליון האקסל שלוש פעמים בכל יום.
 .3.5סדר הזכייה בפרס יהיה :מקום ראשון הזוכה  -לראשון אשר מספר הטלפון שלו יישלף.
מקום שני  -זוכה על תנאי ,אם יפסל הראשון –הלשני אשר מספר הטלפון שלו יישלף.
מקום שלישי  -זוכה על תנאי ,אם יפסלו שני הראשונים)–לשלישי אשר מספר הטלפון
שלו יישלף.

 .4בהשתתפותו/ה במבצע ,מצהיר/ה המשתתף/ת כי קרא/ה את התקנון ,קיבל/ה על עצמו/ה את
כל תנאיו ומביע/ה את הסכמתו/ה לרישום פרטיו/ה לצורך קבלת דיוור של חומרים פרסומיים
ועדכונים של עורכת ההגרלה בנוגע למבצע ו/או לכל דבר פרסום אחר באמצעי המדיה השונים
במהלך המבצע ולאחריו.

 .5קבלת הפרס
 .5.1לאחר ביצוע ההגרלה ,תשלח עורכת ההגרלה הודעת זכייה במסרון למספר הטלפון הנייד
של הזוכה בהגרלה (להלן" :הודעת זכייה").
 .5.2עורכת ההגרלה תיידע את הזוכה בדואר רשום על זכייתו/ה בהגרלה ועל מועד קבלת
הפרס .עורכת ההגרלה תהיה רשאית לתעד את מעמד קבלת הפרס ותהיה רשאית לפרסם
את התיעוד באמצעי התקשורת.
 .5.3זוכה שלא ניתן יהיה לאיתור ו/או לא יגיע למעמד מסירת הפרס במשך  30ימים מיום
מסירת ההודעה על זכייתו ,ייחשב כמו שויתר על הזכייה בפרס .רישומי עורכת ההגרלה
על משלוח ההודעה יחייבו לכל דבר ועניין.
 .5.4הפרס יימסר לזוכה כנגד הצגת כל אחד מהמסמכים הבאים:
(א) תעודה מזהה מקורית (תעודת זהות ,רשיון נהיגה או דרכון)
(ב) תעודת חוגר/תעודת שחרור משירות צבאי ,לפיה היה/תה חייל/ת משתחרר/ת
בתקופת הכנס.
(ג) עורכת ההגרלה תהיה רשאית לבדוק מול מפיקי הכנס ,אם הזוכה אכן היה/היתה
"משתתף" בכנס; בהעדר אפשרות לבדיקה זו ,עורכת ההגרלה תהיה רשאית (אך לא חייבת)
לדרוש מהזוכה אסמכתא/הוכחה/תשובה – להנחת דעת המפקח  -לכך שהחייל/ת עמד/ה
בתנאי והוא/היא "משתתף/ת" לפי הוראות תקנון זה ,כלומר – חייל/ת לפני
שחרור/משוחרר שביקר/ה בכנס בתקופת הכנס ,מכוח פקודה.
 .5.5עורכת ההגרלה תהיה רשאית ,אם תבחר בכך ,לשלוח את הפרס לזוכה בדואר רשום.
 .5.6יובהר ,כי לא תתקבל טענת משתתף ,לפיה לא קיבל את הודעת הזכייה כאמור לעיל,
ובתנאי שהציגה עורכת ההגרלה רישום כלשהו כי שלחה הודעה כאמור.
 5.3האחריות על מתן פרטי קשר והזדהות הינה על המשתתף ,ולא תשמע כל טענה כלפי
עורכת ההגרלה ו/או המפקח ,מחמת טעות בפרטי זיהוי המשתתף.
 5.4עורכת ההגרלה לא תהייה ואינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של משתתף ,ולא
תשמע כל טענה נגדה כי ההודעה על הזכייה נשלחה לאדם שאינו הזוכה במקום לזוכה.
 5.5מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף
שזכה ,היה ויתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.
 5.6הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .כל עוד תישלח למשתתף הזוכה הודעה
כאמור בסעיף  5.2לעיל ,לא תישמע כל טענה בדבר פרס שאבד ו/או נגנב ו/או הוצא
מרשות המשתתף הזוכה ללא רשותו ,והאחריות לשמירת ומימוש הפרס על כל הכרוך
והנובע מכך תהא על המשתתף הזוכה בלבד.
 5.7עורכת ההגרלה אינה נושאת ולא תישא באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב
הפרס במסגרת מבצע זה ,או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצד
שלישי כתוצאה משימוש בהם ומימושם.
 .6המפקח
המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת ההגרלה,
אי הבנה ,ספק או כל דבר אחר ובכלל זה פרשנות התקנון.
 .7פרסום המבצע
פרסום המבצע ו/או מעמד ההגרלה ו/או מעמד מסירת הפרס לזוכה ייעשה באינטרנט ו/או
בעיתון ו/או בטלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת – ככל שתבחר עורכת ההגרלה לעשות כן ובכפוף
לשיקול דעתה הבלעדי.
עם השתתפותו במבצע זה מסכים הזוכה ,כי לעורכת ההגרלה שמורה הזכות לפרסם ולסקר את
עובדת זכייתו של כל זוכה באמצעי המדיה השונים וכי הוא נותן את הסכמתו לעשיית שימוש
בשמו ותמונתו ,כולם או חלקם בכל אמצעי התקשורת השונים ,וכל זאת ללא תשלום וללא כל
תמורה ו/או קרדיט לזוכה ו/או למי מטעמו ו/או לאפוטרופסיו.

 .8כללי
 .8.1כל זכויות הקניין הרוחני בהגרלה ,לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,סימני מסחר וסודות
מסחריים ,ככל שישנם ,הנם רכושה הבלעדי של עורכת ההגרלה או של צדדים שלישיים
שעורכת ההגרלה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 .8.2ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
 .8.3עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות של דואר ישראל בשליחת
הפרסים ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.
 .8.4למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין
בקשר להגרלה ,לפרס ,לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.
 .8.5עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי
והזוכה נותן בזאת את הסכמתו לכך.
 .8.6עורכת ההגרלה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לבטל את ההגרלה בכל עת
בהודעה שתתפרסם באתר ההגרלה ,ולא תהיה למשתתף כל זכות או טענה בנוגע לכך.
 .8.7כל חבות מס ,אם בכלל ,בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.
 .8.8המפקח ,עורכת ההגרלה ,מנהליהם ,שותפיהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים
להשתתף במבצע" .בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים ,אחים ,הורי הורים
וילדים/ות.
 .8.9הפרס לא ניתן להמרה כלשהיא.
 .8.10עותק מן התקנון ניתן יהיה לקבל בכנס ,באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ובמשרדי
עורכת ההגרלה בשעות הפעילות הרגילות.
 .8.11הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 .8.12כל האמור בתקנון זה בלשון זכר ,אמור גם בלשון נקבה במשתמע.

בכבוד רב,
שמעון לנדמן ,רו"ח
מפקח על ההגרלה

