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 בדבר הודעה. מוקדמת הודעה במתן צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי-על, להאריכה או לקצרה, התחרות תקופת
 .התחרות עורכת של הפייסבוק בעמוד השינוי למועד סמוך תפורסם התחרות תקופת שינוי
	
 אדם/  גוף וכל התחרות מפקח, משפחותיהם ובני עובדיה, שותפיה, מנהליה, התחרות עורכת :בתחרות יזכו לא 2

 .)חלקם או כולם( לעיל משתתף להגדרת עונה אינוש אחר
	
	 :בתחרות השתתפות 3

 .בתשלום כרוכה אינה בתחרות ההשתתפות 3.1
	.זה תקנון לתנאי הסכמה מהווה בתחרות ההשתתפות עצם 3.2
	.)"הצעה": להלן( לדעתו 2020 יורו בגמר שתזכה הנבחרת שם את משתתף כל יעלה התחרות בתקופת 3.3
 ההודעה את להציג התחרות לעורכת המשתתף של הרשאה ומתן הסכמה מהווה התחרות לדף דעהההו העלאת 3.4
 כל פי-על הזכויות כל בעל הוא שהמשתתף לכך ואישור אחר מדיה אמצעי בכל או האינטרנט באתר, התחרות בדף
	.התחרותלדף  ידו-על שהועלתה במשאלה דין
	
	.והזכייה בתחרות הפרסים 4

 . נכונה המנחשים 30-ל הגרלה תערך, ותהתחר תקופת בתום 4.1
	.זה תקנון תנאי את המקיים משתתף כל; נכונה המנחשים מתוך 30 בגורל יעלו התקופה בסוף 4.2
	.מטעמה מי או/ו התחרות עורכת של ובכתב מראש הסכמה ללא, לאחר להעברה או/ו להמחאה ניתן אינו הפרס 4.3
 פרטיהם את לשלוח יתבקשו הזוכים. הפייסבוק בעמוד דנפר וסטבפ הזוכים שמות את תפרסםהתחרות  עורכת 4.4

 עורכת. קשר איתם ליצור תוכל התחרות שעורכת כדי 	sherut@beithashita.co.ilהמייל:  לכתובת האישיים
 סטטוס פרסום מהווה" קשר יצירת. "שעות 72 במהלך הזוכים עם קשר ליצור סיונותני 3 עד תערוך התחרות
	.בפעילות זכו הם האם לבדוק תחרותב למשתתפים הקורא

 תפסל, הזכייה ממועד ימים 14 תוך קטין זוכה של האפוטרופוס או ההורה עם או הזוכה עם קשר נוצר אל 4.5
 עד הלאה וכך רביעי דורג שלו שהרעיון המשתתף עם קשר ליצור ינסו, מטעמה מי או/ו התחרות ועורכת זכייתו
	.זה תקנון תנאי כל על העונה המועמד לאיתור

 הפרת בגין בתחרות זכייה או/ו השתתפות הבלעדי דעתה שיקול פי-על לפסול הזכות שמורה התחרות לעורכת 4.6
	.דין כל הפרת או/ו זה תקנון תנאי
 למעמד שהתייצב האדם פרטי כי המוכיח אחר רשמי אמצעי כל או/ו מזהה תעודה בהצגת מותנית הפרס קבלת 4.7
	.התחרות באתר הזוכה לפרטי מקבילים הפרס קבלת

 או/ו הפרס במימוש הכרוכה הוצאה בכל יישאו לא מטעמה מי או/ו התחרות עורכת כי מובהר, ספק הסר למען 4.8
	.המימוש מועד בפקיעת

 .התחרות תוצאות על לערער ניתן לא 4.9
 
	
 אחרת טכנית התקל כל בשל או/ו התקשורת ברשת או/ו האינטרנט ברשת תקלה בשל נתונים ייקלטו שלא ככל. 5

	של התקינה התנהלותה על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע כדי בה שיש



 או/ו למשתתפים תהא לא, בכך שמעוניין מי מבעד בתחרות השתתפות למנוע כדי או/ו, שהוא אופן בכל התחרות
 התחרות רכתעו. מטעמה מי או/ו התחרות עורכת כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל אפוטרופוס או/ו הוריהם

/  מהשתתפות כתוצאה שנגרם תוצאתי נזק לרבות עקיף או/ו ישיר נזק או/ו הוצאה בכל תחויב לא מטעמה מי או/ו
 דרישה או/ו טענה כל התחרות מפקח או/ו מטעמה מי או/ו התחרות עורכת נגד תעמוד ולא בתחרות השתתפות אי
	.בתחרות השתתפות אי/ השתתפות בגין תביעה או/ו
 
 להפסיק או/ו לפעם מפעם תנאיו את לשנות או/ו זה תקנון תנאי פי-על לפעול זכותה על שומרת התחרות תעורכ. 6
 כאמור שינויים בדבר הודעה. דין לכל ובכפוף והבלעדי המוחלט דעתה שיקול לפי הכול, עת בכל התחרות את

 .השינוי למועד סמוך התחרות באתר או התחרות עורכת של האינטרנט באתר תפורסם
	
	סוגיה או סכסוך וכל ישראל מדינת דיני יחולו בו הכרוך כל ועל פרשנותו, זה תקנון על. 7

 .בלבד יפו-אביב -בתל המוסמכת השיפוטית הערכאה בפני להכרעה יובאו התקנון עם בקשר משפטית
	
, העונשין בחוק כהגדרתה כהגרלה תחשב ולא, גרידא משחק לצרכי נערכת זו תחרות כי יובהר ספק הסר למען. 8

 .מזל או בגורל תלויה אינה בתחרות שהזכייה היות,  1977 – ז"התשל
	
 אינם והם, כלשהו למשתתף או בכלל לציבור התחרות עורכת מאת הצעה מהווים אינם זה תקנון או/ו התחרות. 9

 ובתנאים באופן וזאת, השתתפותו את התחרות לעורכת להציע משתתף לכל התחרות עורכת מטעם הזמנה אלא
 .זה בתקנון המפורטים

	
 תגברנה, התחרות של כלשהו אחר פרסום לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל.  10

 .זה תקנון הוראות
	
, העתידי או/ו הקיים הביטחוני המצב לאור לרבות, התחרות עורכת בשליטת איננו אשר אירוע יארע בו במקרה. 11
 .האמור האירוע תום לאחר התחרות תדחה – התחרות דחיית את התחרות עורכת לדעת יצריך אשר
	
 .התחרות באתר או התחרות עורכת של במשרדים זה בתקנון לעיין ניתן.  12


