
 שולחן לשבועות עם גדתקנון פעילות 

)שיווק  מחלבות גדהנערכת על ידי חברת  " שולחן לשבועות עם גדת "ברוכים הבאים לפעילו

"( בכפוף ובהתאם לתנאים מחלבות גד)להלן: "עורכת הפעילות" או " ( בע"מ1992 –

 המפורטים בתקנון זה )להלן: "פעילות"(.

 כללי .1

 לשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.האמור בתקנון זה נכתב ב 1.1

 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל ההשתתפות בפעילות. 1.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  1.3

ת, תגברנה כלשהם בקשר לפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשור

 הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף  1.4

 המחשבים והאינטרנט.

עורכת הפעילות רשאית במהלך הפעילות לעדכן את התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין  1.5

 בתקנון זה. בעמוד הפעילות בכתובת כפי שתפורט

 הפעילות תקופת .2

. )להלן: 00:00בשעה  24/5/2015 -ועד ה 10/5/2015ערך בין התאריכים יהפעילות ת 2.1

 "(.תקופת הפעילות" 

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת  2.2

יות המשתתפים שכבר נטלו הפעילות ו/או לבטלו, מכל סיבה שהיא, ובלבד שלא תפגענה זכו

 חלק בפעילות.

 כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה .3

במסגרת הפעילות, יצטרך  3.1

http://ecaliptoosapps.wee.co.il/gad/shavuot15/Default.aspx  " (, הפעילות)להלן" 

 .על שמם בעלי עמוד אישי בפייסבוק 18למשתתפים מעל גיל ההשתתפות בפעילות הינה  3.2

, 18 -או גיל משתתף נמוך מ במידה ויתגלה כי מדובר בפרופיל שאינו אישי או פרופיל מזוייף

 על המשתתפים אשר משתתפים בפעילות לעמוד בתקנון "פייסבוק". ייפסל המשתתף.

 בפייסבוק(. 'מחלבות גד' " בעמוד שלLIKEך להיות אוהד )עשה "המשתתף צרי 3.3

 "(.הקישור)להלן:" להיכנס לקישור "שולחן לשבועות עם גד" המשתתף צריך  3.4

מנות מועדפות מתוך המבחר אשר יוצג בדף,  8לבחור  את המשתתפים נזמיןבקישור  3.5

 ובהם תמונות ומתכונים עם מוצרי מחלבות גד.



מנות המועדפות על ידו, מתוך המבחר, ולהזמין את חבריו בפייסבוק  8ור על המשתתף לבח

 "(המוזמניםלהצטרף לשולחן החג הוירטואלי אשר נוצר )להלן: "

המוזמנים יקבלו הודעה בחשבון הפייסבוק הפרטי שלהם ויהיו רשאים לאשר את השתתפותם 

 שולחן לשבועות עם גד ". " -ב

הכי הרבה מוזמנים אישרו את השתתפותם פת הפעילות בזמן תום תקואשר הראשון משתתף ה

 שלו, יוכרז כזוכה. שולחן לשבועות עם גד " " -ב

משתתפים נוספים אשר בזמן תום תקופת הפעילות הכי הרבה מוזמנים אישרו את  20

שולחן לשבועות עם גד " שלהם, יוכרזו כזוכים משניים בסדר יורד לפי מס'  " -השתתפותם ב

 רים בתום תקופת הפעילות.המוזמנים המאש

בעמוד הפייסבוק של גד ו/או כניסה לדף דרך הקישור ו/או  LIKEשל בביצוע הפעולה  3.7

 פוגעלא  , כי הואהמשתתףמשום אישור והצהרה של הזמנת מוזמנים כאמור לעיל, יהיה בה 

ו/או  , וכי לא תהיה לו/ או למי מטעמוהמשתתף, ובאחריותו הבלעדית של של מן דהו בפרטיות

במקומו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד כך והוא יהיה אחראי לכל דרישה/תביעה 

שתופנה לעורכת הפעילות בעניין זה. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל נזק ככל שיגרם 

  מהשתתפותו בעניין זה.כתוצאה 

קישור ו/או בעמוד הפייסבוק של גד ו/או כניסה לדף דרך ה LIKEבביצוע הפעולה של  3.8

מאשר לעורכת  כי הוא ,המשתתףיש משום אישור והצהרה של  ,הזמנת מוזמנים כאמור לעיל

בפרטים הפומביים אשר צמודים לפרופיל המשתתף, ולכל פעולה הפעילות לעשות שימוש 

ובדרכים אחרות באתרים נוספים ו אשר ביצע באתר עורכת הפעילות והקישורים אליהם נכנס,

 .ללא תמורה כלשהי

המשתתפים מתחייבים שלא להשתמש במילים/תמונות פוגעניות ו/או מעליבות ו/או שיש  3.9

בהם הוצאת לשון הרע או פגיעה ברגשות הציבור באופן כלשהו. המשתתפים מתחייבים 

המפעילה,  להימנע מכל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או אחרות של כל גורם שלישי כלשהו.

מכל טעם השתתפות של משתתף או מוזמן מטעמו לאשר שומרת לעצמה את הזכות שלא 

 .מתכוןהשהוא וזאת אף מבלי להודיע לבעל 

הוא חייב  - 18מתחת לגיל אך  14מעל גיל ככל שמדובר במשתתף על אף האמור לעיל,  3.10

באישור בכתב מהוריו או אפוטרופסיו החוקיים כי הם קראו ומסכימים לכל לתנאי תקנון זה, 

פרסום פרטים בדבר זכייתו של המשתתף באמצעי התקשורת לצרכים לרבות הסכמה ל

 שיווקיים/ קידום מכירות של עורכת הפעילות.

משתתף אשר לא מילא אחר התנאים המפורטים בתקנון זה, לא יהא זכאי לזכות בפרס  3.11

כלשהו. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף שעל פי שיקול דעתה 

 והמוחלט הפר סעיף כלשהו מסעיפי תקנון זה.הבלעדי 

(, או במשרדי 50אנילביץ  מרדכי ברח'ערך במשרדי עורכת הפעילות )ית הוכהזבחירת  3.12

 .חברת מחלבות גד



ובדרך אשר  מטעם עורכת הפעילות בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדיתעשה  הבחירה 3.13

 יתן יהיה לערער עליה., הבחירה תהיה סופית ולא נתיקבע על ידה באופן בלעדי

ליצור  הבאחריות הזוכתפורסם בעמוד הפייסבוק של מחלבות גד.  היהודעה על הזכי 3.14

 קשר עם עורכת הפעילות בהודעה אישית דרך עמוד הפייסבוק על מנת לקבל את הפרס.

ליצור קשר עם עורכת הפעילות ולמסור פרטים מלאים  יםתבקשוזוכי המשנה מ ההזוכ 3.15

 הבפייסבוק. הפרטים שהזוכעורכת הפעילות בעמוד  םמי עסקים מרגע פרסום שמי 30תוך 

: שם פרטי, שם משפחה, צילום ת.ז., כתובת דוא"ל, 'מחלבות גד' יתבקש למסור לחברת

 כתובת מגורים ומספר טלפון ליצירת קשר.

 מובהר כי עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס )כהגדרתו להלן( למי 3.16

 30מהזוכים על פי תקנון זה בשל העובדה כי הזוכה לא יצר קשר עם עורכת הפעילות תוך 

 ימים מהודעתה על זכייתו או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בעורכת הפעילות.

 הפרסים וכללי הזכייה בהם .4

 –לזוכה  פרס מקום ראשוןהינם:  ' מחלבות גד'הפרסים שיסופקו על ידי חברת  4.1

דציידנית עם מוצרי מחלבות גד בשווי  –הזוכים המשניים  20 -ל, פרס ______________

יינתן בתיאום מראש עם מחלבות גד ולא כולל  יםהפרס "(.הפרסים)להלן " ש"ח 200של 

  לא ערבי חג. שבת, ו –שישי 

ה . הפרס יימסר לידי הזוכההינה האחראית הבלעדית למסירת הפרסים לזוכ 'מחלבות גד' 4.2

 30בתוך והזוכים המשניים במשרדיה של עורכת הפעילות  ביתובוהזוכים המשניים, הזוכה 

עם עורכת הפעילות וזאת בכפוף להצגת תעודת זהות וכן ה יום מיום יצירת קשר של הזוכ

עורכת הפעילות ובפניה. עורכת הפעילות וכל דרישה אחרת של אימות חשבון הפייסבוק 

. באם כתנאי לקבלת הפרס ל אישורים, הצהרות ו/או ויתוריםלחתום ע הרשאית לדרוש מהזוכ

על מסמכים כאמור, תהא עורכת הפעילות על פי שיקול דעתה, לשלול  ההזוכ וםלא יחת

לשיקול דעתה של והכל  – בשל סוג הפרס, לא ניתן לשלוח אותו בדואר את הפרס. המהזוכ

 .'מחלבות גד'חברת 

ימים  30עם עורכת הפעילות, מכל סיבה שהיא, תוך  במקרה בו הזוכה/ים לא יצר/ו קשר 4.3

לא הופיע לקבל  /יםממועד פרסום ההודעה על זכייתו בעמוד האפליקציה, או במקרה בו הזוכה

יום מיום יצירת הקשר  30את הפרס במשרדי עורכת הפעילות, מכל סיבה שהיא, וזאת תוך 

הזכייה ו/או לעשות בפרס  של הזוכה כאמור לעיל, תהא עורכת הפעילות זכאית לבטל את

כראות עיניה, לרבות בחירת זוכה חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא 

כנגד עורכת הפעילות  תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה או כל משתתף אחר לעניין זה

 .ו/או מחלבות גד

ו/או מי מטעמה לא  דו/או מחלבות גלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי לעורכת הפעילות  4.4

תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא כלפי הזוכים לאחר מסירת הפרס לזוכים 

לרבות בגין תקינות הפרס, רכיביו ושלמותו, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה 

 ו/או דרישה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.



תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעל תוך  ת גדו/או מחלבו עורכת הפעילות 4.5

כדי מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או שאינו על פי הוראות תקנון זה, מכל בחינה 

 שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפרס יינתן לזוכה בלבד ואינו ניתן להעברה בכל דרך  4.6

ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או לשיעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף 

 ו/או בפרס אחר.

ים ו/או ככל שתקום חובת ככל שתקום חובה לדווח לרשויות המס בגין הזכייה בפרס 4.7

הרי שחובות אלה תחולנה על הזוכה/זוכים בלבד, והזוכה -בגין הזכייה בפרסים תשלום מס

 מכל אחריות בגין אלה. 'מחלבות גד'פוטר את 

 מידע ופרטים .5

ת ניתן להעלות לעמוד למידע ולפרטים נוספים לרבות שאלות בכל עניין הקשור לפעילו

 .'מחלבות גד' הפייסבוק של

 שונות

ו/או מי מטעמה  ו/או מחלבות גדעורכת הפעילות הזוכים בפרסים מסכימים ומאשרים ל 6.1

את פרטי הזיהוי של הזוכים בפרסים בפעילות. עצם פרסום על לפרסם ו/או להתיר לפרסום 

ידי המשתתף תיחשב גם כהסכמתו לפרסום פרטיו כאמור. כל משתתף אף אם לא זכה 

מוש למטרות שיווקיות, מכירתיות ואחרות ילעשות ש 'מחלבות גד'לבפעילות מסכים ומאשר 

ל מטרה כשרה שהיא וללא , לכשולחן החג הוירטואלי שבחרלרבות בפרטי המידע שהעביר, 

 מגבלת זמן וללא כל תמורה.

כל משתתף יודע ומסכים כי השתתפותו בפעילות יכולה להיות מסוקרת ומפורסמת  6.2

באמצעי התקשורת השונים לרבות טלויזיה ועיתונות וכי בהשתתפותו הוא מסכים לצילומו, 

מוש בתמונות ית שפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים כאמור ו/או לעשיי

וכי ישתף פעולה עם הדרישה לצלמו לצורך פרסום  ללא תמורה ובפרטים שהציג בפייסבוק

כלפי כספית או אחרת וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  'מחלבות גד'הפעילות ו/או 

 בקשר עם האמור. 'מחלבות גד'עורכת הפעילות ו/או 

מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל  ו/או מי ו/או מחלבות גדעורכת הפעילות  6.3

תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות 

האינטרנט ו/או באתר פייסבוק ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם מופיעה הפעילות, אשר 

ת כוח עליון ו/או מחמת ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמ

אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו 

את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או 

 שיבוש כאמור, תהא עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה, לבטל את הפעילות, לשנות את כמות

הפרסים ו/או את מועד המבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה 

כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות. למען הסר 

ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו 

ות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב בפעילות, לא תהא כל טענה או זכ

תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר 



ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתף 

לות ו/או עקב הפעולות שתנקוט כלשהו בפעילות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעי

 עורכת הפעילות כאמור.

ייחשב המשתתף כמי שקרא את התקנון וקיבל את האמור  וושליחת מתכוןהבעצם פרסום  6.4

 בפייסבוק. 'מחלבות גד' מופיע בעמוד של בו ואת כל תנאיו. העתק מהתקנון

או לבטל את רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/ ו/או מחלבות גד עורכת הפעילות 6.5

הפעילות, לערוך בה כל שינוי לרבות שינוי בפרסים ו/או שינוי בתקופת המבצע ו/או בפרסי 

המבצע ו/או בתקנון זה בכל שלב משלבי הפעילות בהודעה מראש בפייסבוק. למשתתפים לא 

 תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או לשינוי הפעילות כאמור.

לביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההשתתפות בפעילות על כל ש 6.6

לא יישאו באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, ישיר או  ו/או מחלבות גדהפעילות 

עקיף, לרבות נזק פיסי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר 

השתתפותו בפעילות ו/או עם נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם 

 זכייתו בפעילות ו/או בקשר עם הפרס.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון  6.7

 אביב יפו.-זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל

 ההשתתפות בפעילות זו, אסורה על עובדי מחלבות גד ו/או עורכת הפעילות ובני 6.8

 משפחתם.

 מאחלת למשתתפים בהצלחה! 'מחלבות גד'


