תקנון מבצע "המסע הקולינרי של אהרוני ושלך"
 .1כללי
 .1בין התאריכים  1.2.2018ועד ) 25.2.2018כולל( ,בתקופת המבצע כהגדרתה
להלן ,תערוך חברת פרוקטר אנד גמבל מבצע שיווק וקידום מכירות שייקרא
"המסע הקולינרי של אהרוני ושלך" )להלן" :המבצע"(.
 .2הגדרות
למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצדם ,כדלקמן:
" .1הוראות המבצע"  -ההוראות המופיעות בתקנון זה.
" .2עורך המבצע" -חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ ,מרחוב הנחושת
 ,6רמת החייל ,ת"א.
" .3עוזר לעורך המבצע" -חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ,
רחוב סלומון  ,7ת"א.
" .4משתתף במבצע" – המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל ,תושב
ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,שגילו מעל  18שנה
ובכפוף לאמור להלן .זאת ,למעט עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.
משתתף במבצע הוא אדם אשר:
 (1בתקופת המבצע רכש ברכישה אחת ,לפחות מוצר אחד של פיירי
) (FAIRYמבין רשימת המוצרים המשתתפים במבצע.
 (2קיבל עבור קנייתו בקופת הקניה חשבונית קניה.
 (3הקיש באתר המבצע את מספר חשבונית הקניה ומסר את פרטיו
המלאים )שם מלא 3 ,ספרות אחרונות של ת.ז ומספר טלפון(.
 (4ענה על שאלת המבצע המופיעה באתר המבצע –
ספרו לנו למה דווקא לכם מגיע לזכות בטיול קולינארי של פיירי
עם אהרוני באיטליה.
 (5אישר באתר המבצע כי קרא את התקנון ומסכים לתוכנו.
 (6מילא את כל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה.

כל חשבונית קניה העומדת בתנאי תקנון זה ,מקנה זכות השתתפות
אחת בלבד .משתתף יכול להשתתף במבצע באמצעות כמה חשבוניות
קניה העומדות בתנאי תקנון זה ,ככל שיש ברשותו מספר חשבוניות
מרכישות שונות .אולם ,משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד במהלך
תקופת המבצע.
" .5שאלת המבצע" – שאלה "פתוחה" אשר יציג עורך המבצע באתר המבצע,
במהלך תקופת המבצע ,אשר אין לגביה תשובה אחת נכונה .כל אחד
ממשתתפי המבצע רשאי לענות על השאלה בכל אופן שיחפוץ כאשר צוות
שופטים מטעם עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע יבחר את התשובה
המקורית והיצירתית ביותר לדעת צוות השופטים .יובהר בזאת כי שיקול
הדעת בקשר עם התשובה הטובה ביותר ,נתון להחלטת צוות השופטים
בלבד ולא יכולה להיות למשתתף כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע
ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם בגין כך.
שאלת המבצע אשר תופיע באתר המבצע הינה :ספרו לנו למה דווקא לכם
מגיע לזכות בטיול קולינארי של פיירי עם אהרוני באיטליה.
מובהר בזאת כי תשובות לשאלת המבצע אשר יש בהן תוכן מיני ו/או גזעני
ו/או פוגעני בכל צורה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע לא
תשתתפנה במבצע והמשתתף אשר כתב אותן לא יוכל לזכות בפרס במסגרת
מבצע זה .לכותב התשובה כאמור לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם בגין כך.

" .6המוצרים המשתתפים במבצע" – מוצרי פיירי ) (FAIRYאשר מוטבע עליהם
מספר

הברקוד שלהלן4 0 8 4 5 0 0 6 2 7 8 2 6 ; 4 0 8 4 5 0 0 0 8 8 9 1 7 ; :

8001090184412; 4084500854048
" .2חשבונית קניה"-
חשבונית קניה ,אשר תונפק למשתתף ע"י הקופאי/ת בגין רכישה של
מוצר/ים המשתתפים במבצע ,במהלך תקופת המבצע .יש לשמור את
חשבונית הקניה עד להכרזה על הזוכים במבצע ולהציגה לצורך
בדיקת זכאות המשתתף לזכייה בפרס ,ככל שיוכרז כמועמד לזכייה.
יובהר כי הצגת החשבונית הקניה הינה תנאי לזכייה בפרס .מועמד
לזכייה שחשבונית הקניה לא תהא בידו במועד בדיקת זכאותו לזכייה,
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשלול את זכאותו של
המועמד לזכייה בפרס.
" .7אתר המבצע" –

האתר

בו

תתקיים

פעילות

המבצע

בכתובת

www.goldentour.co.il
" .8צוות השופטים" –  3נציגים מטעם עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
אשר יבחרו על פי שיקול דעתם הבלעדי את התשובות המקוריות והמעניינות
ביותר לדעתם מבין התשובות לשאלת המבצע ,אשר פורסמו במהלך תקופת
המבצע ,ובהתאם למועדי בחירת הזוכים המפורט שלהלן.
" .9הפרס"-

בכל

אחד

מהתאריכים ;7.2.2018; 11.2.2018; 14.2.2018

- 18.2.2018; 21.2.2018 ; 25.2.2018

יבחרו  2זוכים אשר עמדו בכל תנאי

תקנון זה ואשר ענו באופן המקורי והיצירתי ביותר ,לדעת צוות השופטים ,על
שאלת המבצע .סה"כ בתקופת המבצע יבחרו  12זוכים.
הזוכים יזכו בטיול קולינארי לאיטליה בליווי השף ישראל אהרוני למשך 3
לילות ו 4-ימים במלון בדרגת תיירות  4כוכבים ,כולל העברות ושלל פעילויות.

יובהר כי עורך המבצע ידאג לערוך ביטוח נסיעות לחו"ל עבור הזוכים,
בחברת פספורט קארד ) (Passportcardלמשך תקופת הטיול בלבד ובהיקף
הנתון לשיקול דעתו של עורך המבצע .הזוכים רשאים להרחיב את פוליסת
הביטוח ו/או לרכוש פוליסת ביטוח נוספת בהתאם לשיקול דעתם והאחריות
על כך הינה עליהם .כמו כן ,זוכה אשר חברת הביטוח תסרב לבטח אותו,
מכל סיבה שהיא ,לא יוכל לטוס וזכאותו לפרס תישלל באופן מיידי.

מועד הטיסה המתוכנן הינו – המראה בתאריך  11.3.2018ונחיתה ביום
.14.3.2018
סה"כ במהלך המבצע יבחר  12זוכים אשר יזכו בטיול קולינארי )ליחיד(
באיטליה בליווי השף ישראל אהרוני.
מובהר ומודגש בזאת ,כי קבלת הפרס בידי המועמד לזכייה הינה בכפוף
לעמידה בכל הוראות תקנון זה ,הכל כמפורט לעיל ולהלן ,ובפרט (1) :קיום
דרכון בתוקף לפחות ל 8-חודשים ממועד הזכייה; ) (2אי מניעה חוקית לטוס
ובפרט ליעד הפרס; ) (3אישור רפואי תקין ) (4התחייבות להשתתף במפגש
מקדים אשר יערך לכל הזוכים במועד קודם למועד הטיסה .מועד המפגש
יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע; ) (5חתימה על תקנון
המבצע לרבות נספחיו.
עורך המבצע רשאי לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או את חלק מרכיבי
הפרס ו/או את יעד הטיסה לעיל ו/או מועד הטיסה ו/או להוסיף עליו פרטים
נוספים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה לא תעמוד כל טענה בקשר עם
האמור .עדכונים לעניין זה יועברו לזוכה במבצע ,בהתאם להגדרתו לעיל.
לזוכה לא תהייה כל טענה בקשר עם מימוש הפרס על כל מרכיביו לרבות
)אך מבלי למצות( טיב המלון ,מועד הטיסות ,טיב הטיסה והמושבים בטיסה,
טיב האוכל ועוד.

הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה וניתן לממשו אך ורק במועדו .זוכה שלא
יוכל לממש את הפרס ,מכל סיבה שהיא ,במועד כאמור ו/או במועד שייקבע
על ידי עורך המבצע ו/או מי מטעמו ,לא יוכל לממש את הפרס במועד אחר,
ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו )כספי או אחר( ולא יכולה להיות לו בעניין זה
כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע ו/או עוזרו ו/או מי מטעמם.
עוד מובהר כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע אינם אחראים לכל נזק
)פיזי או רכושי( ו/או הפסד ו/או אבדן שיגרם לזוכים עקב מימוש הפרס.
יובהר כי כל עלות שלא צוינה באופן מפורש בתקנון זה לא תחול על עורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ועל הזוכה לשאת בה באופן אישי ,לרבות
הוצאות )"בזבוזים"( בזמן השהייה בחו"ל ומיסים )ככל שיידרשו(.

בנוסף ,יודגש כי הפרס הינו טיסה כחלק מקבוצה לטיול קולינארי
באיטליה .על המשתתף לפעול על פי תוכנית טיול הפרס ולציית לכל
הוראות הצוות והמדריכים .משתתף אשר לא יציית להוראות המדריכים
ו/או הצוות מטעם עורך המבצע ו/או שיבצע עבירה כלשהי ו/או
שהתנהגותו לא תהייה תקינה ונאותה לדעת עורך המבצע ,תופסק
השתתפותו בטיסת הפרס והוא ישלח חזרה ארצה ,כאשר עלות הטיסה
חזרה תחול עליו .למשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע בגין עניין זה.

ככל שהזוכה ירצה לבצע שדרוג כלשהו בפרס ,עליו לקבל לכך את
הסכמת עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ועלות השדרוג )ככל שתהא
לכך הסכמה של עורך המבצע( תהא על אחריותו וחשבונו באופן בלעדי.
" .10זוכה"-
משתתף במבצע אשר נבחר על ידי צוות השופטים והוכרז על ידי עורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע כזוכה במבצע ,ואשר עמד בתנאי תקנון זה,
ובכפוף לדין.
 .3תקופת המבצע
 .3.1המבצע ייערך בין התאריכים  1.2.2018ועד ליום 25.2.2018
 .3.2ההשתתפות במבצע תתאפשר רק בתקופת המבצע ורק לעומדים בכל תנאי
הגדרת "משתתף במבצע" ,כמוגדר לעיל.
 .4תנאי השתתפות
במבצע זכאי להשתתף כל אדם ,שהנו משתתף במבצע כהגדרתו בסעיף 2.4
לעיל ,אשר עומד בתנאי תקנון זה ,ואשר ביצע את כל הפעולות המפורטות
להלן:

 .4.1המשתתף רכש בקניה אחת במהלך תקופת המבצע ,מוצר אחד לפחות
מבין המוצרים המשתתפים במבצע )כהגדרתם לעיל בסעיף .(2.6
 .4.2המשתתף קיבל חשבונית קניה המאשרת את קניית המוצר.
 .4.3המשתתף נכנס לאתר המבצע ,נרשם למבצע ,הזין את הפרטים הנדרשים
לרבות מספר חשבונית הקניה ,ענה על שאלת המבצע ואישר את הסכמתו
לתנאי תקנון זה לרבות אישור פרסום שמו ו/או תמונתו ו/או פרטיו בעיתון,
באינטרנט ,בטלוויזיה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי
אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע לרבות צילומו של
המשתתף במהלך מימוש הפרס..
רק משתתף שהנתונים שמסר בתקופת המבצע נקלטו בפועל ובאופן ברור באתר
המבצע ישתתף במבצע .משתתף שנתונים שמסר לא נקלטו ו/או נקלטו באופן לא
ברור ו/או לא כללו נתונים מלאים וברורים ,מכל סיבה שהיא לרבות תקלה טכנית
בתאר המבצע ,יפסל ולא ישתתף במבצע ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בגין
כך כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם.
האחריות על מסירת הנתונים והפרטים האישיים באתר המבצע חלה אך ורק על
המשתתף .לעורך המבצע ו/או לעוזר עורך המבצע אין ולא תהיה כל אחריות בדבר
נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באתר כאמור.
ניתן להשתתף עם אותה חשבונית פעם אחת בלבד .אין באמור כדי לגרוע
ממשתתף שהשתתף פעם אחת ,לרכוש מוצר/ים נוספים מהמוצרים המשתתפים
במבצע ,בהתאם להוראות מבצע זה ולקבל בגינם חשבונית חדשה ובאמצעותה
להשתתף פעם נוספת במבצע ,בכפוף להוראות תקנון זה .יובהר ,כי משתתף שזכה
פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת ,וזאת גם אם השתתף במבצע
מספר פעמים באמצעות מספר חשבוניות שונות.
ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ,עוזר עורך המבצע וכן כל עוזריהם,
עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם.

 .5הזוכים ואופן קבלת הפרסים
 .5.1במהלך תקופת המבצע יבחרו  2זוכים בכל אחד מהמועדים הנקובים
בסעיף  2.9לעיל ,אשר ענו באופן היצירתי והמקורי ביותר על שאלת
המבצע ,לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים .סה"כ במבצע זה
יוכרזו  12זוכים.
 .5.2משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת גם אם
השתתף במבצע מספר פעמים באמצעות כמה חשבוניות שונות.

 .5.3עד ל 7-ימים קלאנדרים ממועד בחירת הזוכים במהלך תקופת המבצע,
ינסה עוזר המבצע לאתר טלפונית את המועמדים לזכייה על מנת לבשר
להם על זכייתם ,בהתאם למספר הטלפון שהקלידו בעת ההרשמה למבצע,
באתר המבצע .אם יאותר המועמד לזכייה ,הבשורה על המועמדות לזכייה
תהיה טלפונית ,אך ורק עם המועמד לזכייה ובאופן אישי.
 .5.4הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה יעשו בין השעות  09:00ועד
 19:00ביום חול ,ובנוסף פעם אחת בשעות הערב במרווחי זמן סבירים .נציג
עוזר עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בפרס לא פחות
משלוש פעמים .הניסיונות יתפרסו באופן סביר על פני שעות היום
האמורות לעיל.
"יצירת קשר" משמעה – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה .נציג עוזר
עורך המבצע לא ישאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד
לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.
 .5.5אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או
המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי תקנון זה ,ייפסל מועמד זה ועורך
המבצע ו/או מי מטעמו יבחר משתתף נוסף מבין המשתתפים במהלך
תקופת המבצע אשר ענה באופן היצירתי והמקורי ביותר על שאלת
המבצע .הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל משתתף השני וכן הלאה
עד לקבלת  12זוכים בפרס.
 .5.6על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע בתוך
 72ממועד יצירת הקשר ,בהתאם להנחיות עורך המבצע ו/או עוזר עורך
המבצע ,באמצעות פקס או מייל שפרטיהם יימסרו לו ,את המסמכים
הבאים:
.5.6.1חשבונית קניה המעידה כי במהלך תקופת המבצע ,רכש המשתתף
לפחות מוצר אחד של פיירי מבין המוצרים המשתתפים במבצע.
על המועמד לזכייה להציג את חשבונית הקניה כשהיא תקינה
וקריאה .אם חשבונית הקניה לא נשמרה על ידי המועמד לזכייה באופן
תקין וקריא לא תיבדק המשך זכאותו לפרס ,והוא לא יוכרז כזוכה ולא
תהייה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד כך.
יובהר בזאת כי ההוכחה היחידה שתקפה לצורך זכאות לפרס הינה
החשבונית המקורית שמספרה הוזן בעת ההרשמה למבצע .עורך
המבצע ו/או עוזרו רשאים שלא לקבל צילום של החשבונית ו/או כל
הוכחה אחרת שאינה חשבונית המקור.
.5.6.2טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב כנספח א' ,כשהוא חתום
על ידי המועמד לזכייה.
 .5.6.3כתב הסכמה לצילום ופרסום בנוסח המצ"ב כנספח ב' ,כשהוא
חתום על ידי המועמד לזכייה.

 .5.6.4חתימה על טופס היעדר הרשעה פלילית וכללי התנהגות ,המצ"ב
כנספח ג'.
.5.6.5צילום דרכון המוכיח כי הדרכון בתוקף עבור לפחות  8חודשים ממועד
ההכרזה על הזכייה.
.5.6.6צילום תעודת זהות שפרטיה תואמים את הפרטים שמסר באתר
המבצע.
.5.6.7אישור רפואי המעיד כי המועמד לזכייה הינו בריא ורשאי לטוס לצורך
מימוש הפרס.
 .5.7ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים
בסעיף  5.6לעיל במועד האמור ,יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
רשאי לפסלו ,ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי
כלשהו ,ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע ו/או יינות ביתן ו/או מי מטעמם.
 .5.8לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת
המועמד לזכייה על טופס הצהרת מועמד לזכייה המצ"ב כנספח א' וכן על
נספח ב' ,כמפורט לעיל ,וככל שאין מניעה אחרת ,יוכרז המועמד לזכייה
כזוכה ועורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם יצרו עימו קשר
לצורך מסירת מלוא הפרטים המדויקים בקשר עם מימוש הפרס.
 .5.9מובהר בזאת כי תנאי למימוש וטיסה ליעד הפרס הינו השתתפות במפגש
מקדים של כלל הזוכים במבצע.
.5.10זוכה אשר לא יוכל לממש את הפרס כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא לא
יהיה זכאי לפיצוי כלשהו או לפרס חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או
דרישה בקשר עם כך כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.
.5.11הפרס יהיה ניתן למימוש בתאריכים  11-14למרץ  2018בלבד או בכל
תאריך אחר שיקבע על ידי עורכת המבצע ו/או עוזרת עורכת המבצע.
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הטיסה ולזוכה
לא יכולה להיות כל טענה בגין כך .זוכה שלא מימש את הפרס במועדו,
מכל סיבה שהיא ,לא יהיה זכאי לממשו עוד ולא יהיה זכאי לפרס חלופי
ו/או לשווי הפרס ובמקרה כאמור לא תהיינה לו כל טענות בגין כך.

.5.12המשתתף מסכים ומאשר ,כי אם יזכה במבצע יהיה עורך המבצע ו/או
עוזר עורך המבצע רשאי לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או פרטיו
בעיתון ,באינטרנט ,בטלוויזיה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה
ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע ולפרק
זמן בלתי מוגבל ,לרבות צילומו של המשתתף במהלך מימוש הפרס.
הפרסום כאמור יעשה ללא תשלום כלשהו למשתתף .מובהר בזאת כי
עורך המבצע רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל.
מובהר ,כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו
לפרסום פרטיו ותמונותיו .במידה ויחליט עורך המבצע לפרסם את
פרטיו של הזוכה ,יהווה הפרסום תנאי לקבלת הפרס ולהשתתפות
במבצע.
.5.13משתתף אשר יחליט כי אינו מעונין במסירת פרטיו האישיים ובכך מבקש להסיר
השתתפותו במבצע זה ,עליו לפנות לטלפון מס'  03-6365782בבקשה להסיר
פרטיו .יובהר כי בעצם בקשה זו מוותר המשתתף על אפשרותו לזכות בפרס
במסגרת מבצע זה.

.5.14ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים
בסעיף  5.6לעיל ,יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי לפסלו,
ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי כלשהו ,ולא
תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
ו/או מי מטעמם.
.8

אחריות
 .8.1העתק הוראות תקנון זה ימצאו במשרדי העוזר לעורך המבצע ,ברחוב
סלומון  ,7תל אביב ויהיה ניתן לעיין בהן בתיאום מראש.
 .8.2עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,
לא יישאו באחריות כלשהי ,ישירה או שילוחית ,לכל נזק שייגרם לגוף ו/או
לרכוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב או כתוצאה מהשתתפות במבצע
ו/או בגין מימוש הפרס.
 .8.3עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,
לא יישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו
שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט ,לרבות
מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך המבצע בקשר עם המבצע,
העלולה להשפיע על חלוקת הפרסים ו/או על מימושם.

 .8.4עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,
לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים ,מכל מין וסוג שהוא שייגרמו
למשתתף במבצע או לזוכה ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק ,נזקים
בגין עגמת נפש הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בפרסים ו/או במימושם
ו/או במרכיבי הפרס.
 .8.5במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע
יינתן שיקול דעת מלא לעורך המבצע ולעוזר עורך המבצע להחליט האם
ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע .מכל
מקום לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך
המבצע בגין טעות בתום לב ו/או תקלה בהתנהלות המבצע.
 .8.6תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
 .8.7לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן
שהוא .הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה או החלפה.
 .8.8האחריות הבלעדית לאספקה ,לטיב ולאיכות הפרס ו/או מרכיבי הפרס
תחול על היצרן ו/או הספק ו/או היבואן ו/או המשווק של הפרס בהתאם
לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל .עורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס ו/או מרכיבי
הפרס ,לאספקתם או לאיכותם.
 .8.9משתתף אשר לא יציית להוראות המדריכים ו/או לצוות מטעם עורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שהתנהגותו לא תהא נאותה לדעת
עורך המבצע בכל עת במהלך טיסת הטיול ו/או שיבצע עבירה על פי דין
המדינה בה יתרחש הטיול ,תופסק השתתפותו בטיול לאלתר והמשתתף
ישלח לישראל ,על חשבונו ,בהקדם האפשרי .למשתתף לא תהא כל טענה
בגין האמור כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם.
.8.10משתתף אשר התנהגותו לא תהא נאותה ,לדעת עורך המבצע במהלך
המפגש המקדים ,השתתפותו בטיול תתבטל והוא לא יורשה לממש את
הפרס ולא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או פרס חלופי ו/או שווי הפרס .על הזוכים
להקפיד על התנהגות נאותה ,טרם הטיסה ובמהלכה.

.9

פרטיות
 .9.1ההשתתפות במבצע הינה וולונטרית .עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
ו/או מי מטעמם יהיו אחראיים על איסוף המידע הפרטי אותו ימסור
המשתתף במסגרת מבצע זה.
 .9.2הפרטים האישיים של המשתתפים שיאספו במסגרת מבצע זה ,ככל
שיאספו ,ישמשו ,ככל שיעשה בהם שימוש ,לצורך מבצע זה בלבד.
 .9.3במידה והמשתתף נתן הסכמתו לכך ,עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
ו/או מי מטעמם רשאי יהיה לשלוח למשתתף מסרים פרסומיים ושיווקיים
)לרבות בהודעת טקסט ו/או דוא"ל(.
 .9.4המידע הנאסף אודות המשתתפים בקשר עם מבצע זה ,ככל שנאסף מידע,
מאוחסן בישראל ולא משותף עם גורמים שלישיים אחרים פרט לגורמים
אשר חשיפתם למידע נדרשת לצורך קיומו של מבצע זה ,ככל שישנם
כאלה.
 .9.5בעצם ההשתתפות במבצע זה ,המשתתף נותן את הסכמתו לשימוש
במידע האישי כמתואר בסעיף  9לעיל.
 .9.6המשתתף רשאי לבטל את השתתפותו במבצע בכל עת ולבקש כי ימחקו
את פרטיו האישיים ,באמצעות פניה לגב' הדס מטעם עוזר לעורך המבצע,
בטלפון .03-6365777
 .9.7למידע נוסף בקשר עם מדיניות הפרטיות של עורך המבצע ,היכנסו לאתר:
https://www.pg.com/privacy/hebrew/privacy_notice.shtml

 .10הוראות כלליות
.10.1כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
.10.2בכל שאלה בקשר עם מבצע זה ניתן לפנות לגב' הדס מטעם עוזר עורך
המבצע בטלפון .03-6365777
.10.3עורך המבצע רשאי להודיע על ביטול המבצע ו/או החלפה או שינוי של
הפרסים ,שינוי מבנה ,תוכן ,נהלים ותאריכי המבצע ,צורת החלוקה של
הפרסים ,מספרם ,וכיוצ"ב .למען הסר כל ספק ,למשתתף במבצע לא תהא
כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע או לביטול המבצע.
.10.4כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,תהיה באחריות
הזוכה ועל חשבונו בלבד .עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע יהיה רשאי
להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך עפ"י הדין או ע"י הרשויות ,את
פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע לא
יהיה חייב ולא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר להטבות ולפרס הניתן
במסגרת מבצע זה.
.10.5בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ,לרבות בעיתונים ,תגברנה
הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.
.10.6החלטת עורך המבצע בכל הקשור למבצע הנה סופית ומחייבת לכל דבר
ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת
עורך המבצע לכל דבר ועניין.
.10.7מובהר כי המשתתף במבצע לא יהיה רשאי להסב או להמחות את
זכויותיו מתוקף השתתפותו במבצע לגורם שלישי כלשהו.
.10.8בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר כל משתתף במבצע כי קרא
את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים
המשתתף במבצע ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו
לכל דבר ועניין.

.10.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האחריות לקבלת הפרס הינה על הזוכה .עורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע לא ישא באחריות בגין אי מימוש הזכות
לקבלת הפרס על פי מבצע זה מסיבות התלויות ,במישרין או בעקיפין,
במשתתף במבצע ו/או מסיבות שאינן תלויות בעורך המבצע ו/או עוזר עורך
המבצע.
.10.10מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורך המבצע רשאי שלא
למסור את הפרס לידי מי שהפרס הגיע אליו במעשה עבירה או במעשה
שאינו כדין.
.10.11המשתתפים פוטרים את עורך המבצע ו/או העוזר לעורך המבצע מכל
טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות ,שיבוש ,עיכוב או כל
פגם אחר בקשר להטבות ו/או למוצרים ו/או השירותים נשוא הפרס
.10.12הוראות המבצע הניתנות במהלכו מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

נספח א'
לכבוד
חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ )"פרוקטר"(,
סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ )"פרומרקט"(
הצהרת מועמד לזכייה -כתב הסכמה וויתור
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ,מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:
השתתפתי במבצע " המסע הקולינרי של אהרוני ושלך" של חברת פרוקטר אנד גמבל
אמ.די.או בע"מ) ,להלן" :עורך המבצע"( והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס המפורט להלן:
טיול קולינארי לאיטליה בליווי השף ישראל אהרוני למשך  3לילות ו 4-ימים במלון
בדרגת תיירות  4כוכבים ,כולל העברות ושלל פעילויות .הטיסה צפויה להתקיים בין
התאריכים  11-14למרץ  .2018יובהר כי לעורך המבצע שמורה הזכות לשנות את מועד
הטיסה ו/או את רכיבי הפרס ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 .1ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייתי בפרס ,וכי כל עוד לא אוכרז
על ידכם בכתב כזוכה ,איני זכאי לזכות בפרס /ו/או כל חלק ממנו.
 .2קראתי את תקנון המבצע ו/או ניתנה לי הזדמנות לקראו ,ואני מצהיר כי אני מסכים
לאמור בו ומתחייב לפעול לפיו.
 .3ידוע לי כי ככל שאוכרז כזוכה ,אוכל לממש את הפרס במועדו בלבד כפי שיימסר לי על
ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע .אם לא אוכל לממש את הפרס במועדו ,מכל
סיבה שהיא ,לא אוכל לממשו כלל ולא אהיה זכאי לפרס אחר ו/או לפיצוי/שיפוי
כלשהו ,ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין כך .אי מימוש הפרס במועד יגרום
לפקיעת תוקפו ,והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש.
 .4ידוע לי כי מימוש הפרס מותנה בכך (1 :שיש ברשותי דרכון בתוקף של לפחות 8
חודשים ממועד הכרזת הזכייה  (2כי עליי להביא אישור רפואי תקין  (3כי לא חל עליי
כל איסור לטוס/להיכנס למדינת היעד של הפרס ) (4התחייבות להשתתף במפגש
מקדים אשר יערך לכל הזוכים במועד קודם למועד הטיסה .מועד המפגש יקבע על פי
שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע ) (5חתימה על תקנון המבצע לרבות נספחיו.
 .5אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים ,ללא הגבלת זמן ,לרבות תמונתי
וצילום וידיאו שלי בכל מדיה עפ"י שיקול דעתו של עורך המבצע .הנני מסכים/ה לעורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע לבצע עריכות ו/או שינויים ו/או התאמות בתמונתי ו/או
בווידאו שלי לצורך פרסום.
 .6אני מצהיר/ה כי במידה ואתבקש ,אסכים להשתתף בצילומים והקלטות ביום צילומים
נפרד לצורך פרסום זכייתי .שיקול הדעת בקשר עם פרסום חומר הצילום נתון לשיקול
דעתו הבלעדי של עורך המבצע .ידוע לי כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום כלשהו בעבור
הצילומים ו/או פרסומם.
 .7ידוע לי כי במקרה בו אתנהל בצורה לא ראויה ו/או לא תקינה לדעת עורך המבצע
במהלך מפגש ההכנה ,רשאי עורך המבצע לפסול את זכייתי ולא תהא לי כל טענה בגין
כך .כמו כן ,באם לא אתנהג בצורה תקינה ונאותה במלך מימוש הפרס ו/או לא אציית
להוראות המדריכים ואנשי הצוות ו/או אעבור עבירה על פי דין המדינה בה אשהה-
עורך המבצע יהא רשאי להפסיק את השתתפותי בטיול ולהטיס אותי ארצה ,במועד
המוקדם ביותר ,וזאת על חשבוני.
 .8אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או
דרישות ו/או תביעות כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמן בקשר
עם השתתפותי במבצע.

 .9הנני מצהיר/ה כי אינני עובד ו/או בן משפחה של עובד חברת פרוקטר או חברת סער
פרומרקט.
 .10ידוע לי כי האחריות הבלעדית למוצרים /שירותים בעת מימוש הפרס ו/או טיבם ו/או
איכותם מוטלת באופן בלעדי על ספק המוצרים/שירותים ,וכי לעורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע לא תהיה כל אחריות לכך.
שם המועמד לזכייה )פרטי  +משפחה(__________________:
ת.ז_____________:.
שנת לידה________:

מ

ס

פ

ר

טלפון נייד_______________:

תאריך _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
לזכייה_________________:

חתימת

המועמד

נספח ב'
לכבוד
חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ )להלן" :עורך המבצע"(
סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ
הצהרת מועמד לזכייה -כתב הסכמה לצילום ופרסום

.1

הריני מאשר כי ידוע לי שבמסגרת מבצע " המסע הקולינרי של אהרוני ושלך"
הנערך על ידי עורך המבצע עשוי עורך המבצע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
לצלם )סטילס ו/או וידאו( אותי ו/או משתתפים נוספים במבצע.

.2

ידוע לי כי במסגרת הצילום כאמור עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע יקבל לידיו
מידע אישי .עורך המבצע ו/או עוזרת עורך המבצע מתחייבים כי הם יעשו שימוש
במידע האישי ,כגון תמונה ,שם ,מקום מגורים ,גיל ,רק בקשר עם מבצע זה.

.3

הנני מאשר בזאת כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע יפרסמו את תמונתי ו/או
את שמי ו/או וידאו הכולל צילום שלי בקשר עם מבצע זה ,ללא הגבלה של זמן,
במדיות שונות לרבות )מבלי למצות( פייסבוק ,אינסטגרם ,אתר עורך המבצע ובכל
מדיה אחרת למטרות פרסום ,שיווק ,קידום מכירות ויחסי ציבור של מבצע זה,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.

.4

ידוע לי כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום ,תמלוגים ו/או לכל תמורה בכסף או בשווה
כסף ,בגין שימוש בצילומים ו/או פרסום שמי ו/או פרסום עצם השתתפותי כאמור
לעיל ,בין בהווה ובין בעתיד ,וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות
כלשהן ,לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים ,בקשר עם כך.

הריני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל וכי אני מאשר את תוכנו ובפרט הנני

.5

מאשר את פרסום תמונתי ו/או שמי בקשר עם מבצע זה ,במדיות שונות.

שם המועמד לזכייה )פרטי  +משפחה(_________________________:
מספר ת.ז______________:.

שנת לידה________:

טלפון נייד_______________:
תאריך_____________________:

חתימת המועמד לזכייה_________________:

נספח ג'
לכבוד
חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ )להלן" :עורך המבצע"(
סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ

קוד אתי
אשר הוכרזתי
אני הח"מ ,_________________________ ,ת.ז.
כמועמד לזכייה במבצע " המסע הקולינרי של אהרוני ושלך" ,הכולל פרס -טיול קולינארי
לאיטליה בליווי השף ישראל אהרוני למשך  3לילות ו 4-ימים במלון בדרגת תיירות 4
כוכבים ,כולל העברות ושלל פעילויות )להלן" :הטיול"( ,מתחייב בזאת בשמי ובשם כל מי
מטעמי ,כדלקמן:

כללי
 .1אני בעל אזרחות ישראלית או בעל אישור שהייה בתוקף מטעם הרשויות המוסמכות.
 .2אני בעל דרכון ישראלי בתוקף של לפחות שמונה חודשים מיום היציאה למסע ואין לי
כל מניעה ו/או סיבה לצו עיכוב יציאה מהארץ ו/או לדחיית אישור הכניסה למדינות
בהן אבקר במסגרת המסע.

 .3אני מתחייב להימנע מלהכפיש או לפגוע בכל דרך שהיא בעורך המבצע ו/או עוזר עורך
המבצע ו/או מי מטעמם ,בשמם הטוב והמוניטין שלהם וכן ,להימנע מלפרסם ו/או
לתקשר בדרך פומבית כלשהי ,דברי ביקורת ו/או גנאי ו/או כל טענה ,דרישה ,טרוניה או
תלונה מכל מן וסוג בקשר ו/או כנגד טיול הפרס ו/או החברה ו/או מי מטעמה.
התנהגות נאותה
 .4אני מתחייב להתנהג באופן נאות )מילולית ופיזית( כלפי כל המשתתפים בטיול וכן
כלפי עורך המבצע ו/או מי מטעמו ,עיתונות ותקשורת שיתלוו לטיול )ככל שיתלוו(
וכיו"ב אנשים אשר ייקחו חלק בטיול ,במשך כל תקופת שהותי בטיול.
 .5אני מתחייב לכבד ולנהוג בסבלנות ובאדיבות כלפי כל אדם המשתתף בטיול ובמפגש
ההכנה לטיול.
 .6אני מתחייב לא לקלל ,לא לגדף ולא להשמיע השמצות ו/או ביטויים לא נאותים,
מעליבים ו/או פוגעים כלפי כל אדם המשתתף/פת בטיול ,במהלך הטיול ,במפגש
ההכנה ובכל זמן אחר.
 .7אני לא אסכן את עצמי ו/או משתתף אחר ו/או איש צוות בכל דרך שהיא ,ובכלל זה,
אשמע להוראות האנשים שיובילו את קבוצת המשתתפים בטיול ,אמצא בקרבתם )אלא
אם קיבלתי זמן "חופשי"( ואפעל בהתאם להוראות .ידוע לי כי פעילותיי ומעשיי בזמן
שיוגדר כזמן "חופשי" הנם על אחריותי בלבד ,ואני אהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או
פגיעה ו/או הפסד שייגרם לי ו/או לאחר כתוצאה ממעשיי והתנהלותי בזמן החופשי,
לרבות לכל אובדן של רכוש.
 .8אני אקפיד לעמוד באופן דקדקני בלוחות הזמנים שייקבעו בעת השתתפותי בטיול,
באתרי הפעילות וכיו"ב ,ואעדכן את החברה ו/או מי מטעמה מידית בקשר עם כל שיהוי
או סטייה שלי מהוראותיהם.
סודיות ופרטיות
 .9אני אכבד את הסודיות והפרטיות של עורך המבצע וכן של כל אדם המשתתף בטיול,
ולשם כך אשמור בסוד כל מידע ,אשר הגיע ו/או יגיע אלי תוך כדי ו/או בקשר עם
השתתפותי בטיול ,ו/או בכל דרך אחרת ,למעט אם גילוי המידע נדרש על פי חוק,
ולמעט אם החברה ו/או מי מטעמה תדרוש ממני גילוי מידע כאמור לצורך זה.

יחסים נאותים
 .10אני אקפיד על קיום כל חוק וכלל אתי במהלך השתתפותי בטיול ובמהלך פגישת
ההכנה לו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אני לא אקיים יחסי מין ,יחסים אינטימיים

)פיזיים או מילוליים( ,קשרים מיניים או ארוטיים עם מי מהמשתתפים בטיול ואני לא
אטריד מינית מי מהמשתתפים בטיול.
לעניין זה ,הטרדה מינית תכלול גם הלצות ,אמירות בעלות אופי מיני ,התייחסות
למראם ולגופם של בני אדם ,רמיזות בעלות אופי מיני וכל התנהגות אחרת שיש או
יכולה להיות לה משמעות מינית.
איסור שימוש במשקאות משכרים/סמים/מוצרי טבק/נשק
 .11אני לא אביא עמי למסע וכן לא אצרוך ,אקנה ,אקבל או אספק לאחר במהלך המסע
אלכוהול ו/או סמים ו/או כלי נשק ו/או חומרים ו/או כלים מסוכנים )מכל סוג שהוא(
בתקופת הטיול.
שמירה על ציוד ומתקנים
 .12אני אשמור על הציוד של משתתפי הטיול והמתקנים בהם אקח חלק במהלך הטיול,
ועל תקינותם לרבות במהלך הטיול על מתקני כל המלונות בהם אלון במהלך הפעילות
)לרבות כל החפצים ,הרכוש ,הציוד המצויים במלון( וכן על האוטובוס שישמש את
החברה במסגרת הטיול ,על כל חלקיו ורכיביו ,ולא אטול ללא רשות כל רכיב ,ציוד או
מטלטל שאינו בבעלותי במהלך כל הטיול .לא אפגום בציוד האישי ו/או במתקנים ולא
אגרום לו נזק .ידוע לי כי אני אשא ואחוב באופן בלעדי בכל נזק ו/או הפסד ו/או חבות
ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרם בקשר ו/או עקב כל נטילה שלא כדין או נזק שאגרום
לציוד ,מטלטל או רכוש כאמור .במידה ואזהה אפשרות לביצוע גניבה ו/או חבלה
אפשרית בציוד האישי של מי ממשתתפי הטיול ,אודיע על כך ישירות לחברה ואפעל
למניעתה.
 .13אני אעשה ככל יכולתי כדי להימנע מגרימת נזק ,טרדה או אי נוחות מכל סוג
למשתתפים ,לאנשי הצוות ,לעובדי המארגנים ו/או לכל אדם אחר.

שונות
 .14ידוע לי כי אשא באחריות לכל נזק ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לעורך
המבצע ו/או מי מטעמו כתוצאה מהפרת התחייבויותיי והצהרותיי לעיל בקשר עם
השתתפותי בטיול ובמפגש ההכנה לו ואני מתחייב/ת לשפות את עורך המבצע ,מיד עם
דרישתו הראשונה ,בגין בכל תשלום ו/או הוצאה שיישא בהם ,לרבות הוצאות
משפטיות.
 .15בכל מקום בו ננקט לשון רבים ,גם לשון יחיד במשמע ,ולהפך.
 .16הקוד האתי הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.

אני החתום מטה ___________________ נושא ת.ז____________________ מצהיר
בזאת כי הבנתי את תוכן ההתחייבות הנ"ל ,כי אני מסכים לתוכנה וחותם עליה
מרצוני החופשי ,וכי כל העובדות שהצהרתי עליהן הינן אמת.
לפיכך ,באתי על החתום היום _______________;2017 ,

