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תקנון מבצע הגרלות לקראת ראש השנה תשע"ט
 .1הגדרות -
"עורכת הגרלה" – תבליני טעם וריח בע"מ.
כתובת :רח' גיסין  96פתח תקוה.
עו"ד עירית ליפא .כתובת :רח' ברקוביץ  ,3פתח תקוה
"המפקח" –
ההגרלות יערכו בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות
"ההגרלה" -
לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין ,התשל"ז.1977-
"אופן הזכייה" – המבקרים ביריד חבר יתבקשו לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של
תבליני טעם וריח ,ולמלא גלוית פרטים אישיים שתחולק ביריד.
הזוכים יקבלו ערכת תבלינים של מוצרי חברת טעם וריח.
"הפרס" -
"תקופת המבצע"  -ראה סעיף  2להלן.
 .2תקופת המבצע –
 2.1המבצע יחל בתאריך  16/08/2018ויסתיים ב .3/09/2018
 2.2בכל יום שני ( .)3/09 ,27/08 ,20/08בשעה  .18.00בכל הגרלה יחולקו שלוש
ערכות תבלינים.
 2.3עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע ו/או להוסיף או
לגרוע פרסים והגרלות על פי שיקול דעתה.
 .3תנאים להשתתפות בהגרלה -
 3.1זכאי להשתתף כל אזרח או תושב ישראל אשר מלאו לו  18ואשר מילא אחרי
הוראות פוסט התחרות בפיסבוק.
 3.2כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת.
 3.3ההשתתפות בהגרלה אינה כרוכה בתשלום.
 3.4בהשתתפות בהגרלה מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף בהגרלה ו/או הרוצה
להשתתף בהגרלה כי קרא את התקנון ועדכוניו והוא מקבל עליו את הוראותיו
וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה
יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין.
 3.5בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות ההגרלה ו/או התחייבות
מהתחייבויותיו כלפי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או ינהג בחוסר תום לב ,יהיו
עורכת ההגרלה ו/או המפקח רשאים לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו.
משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת
ההגרלה ו/או המפקח כאמור לעיל.
 .4הפרס ואופן מימושו -
 4.1משתתף אשר זכה בהגרלה יקבל הודעה דרך הפיסבוק ויתבקש להשאיר
את פרטיו לרבות טלפון נייד על מנת ליצור קשר עם הזוכה.
 4.2הפרס ישלח בדואר רשום .יש אפשרות לאיסוף עצמי מחנות המפעל בפתח
תקווה.
 4.3אם יתברר כי המועמד לזכייה לא עמד בכל תנאי התקנון תיפסל זכייתו.
 4.4לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרס ואופן מימושו.
 .5פרסום הזוכים -
 5.1שמות הזוכים בהגרלה השבועית יפורסמו בכל יום שלישי בשעות הצהריים,
שלאחר מועד ההגרלות (בהתאם לתאריכים המפורסמים בסעיף .)2.2
 5.2עצם ההשתתפות בהגרלה תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו.
 .6כללי –
 6.1הליכי ו/או תוצאות ההגרלה ,כפי שאושרו על ידי המפקח על המבצע ,יהיו
סופיים ,מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור או לתקיפה בבית משפט או אחרת.
 6.2תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה ובאתר האינטרנט של
עורכת ההגרלה. .

