תקנון תחרות סלפי דלק מנטה למאזיני תכנית הרדיו "ערב ים תיכוני של אליקו"
 .1מבוא ופרשנות:
תקנון זו נועד להסדיר את הכללים לפיהם תנוהל תחרות "תחרות סלפי דלק מנטה" (להלן:
"התחרות ") ,הנערכת בשיתוף בין תכנית הרדיו "ערב ים תיכוני של אליקו" (להלן" :אליקו") לבין
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו-דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן" :דלק מנטה" או
"עורכת התחרות") וחברת יוניברסל מוטורס בע"מ (להלן" :יוניברסל") כמפורט להלן.
התחרות נערכת על ידי עורכת התחרות בהתאם להוראות תקנון זה ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד ,והתקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד.
השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים ,וכן ההיפך ,לפי הקשר הדברים והדבקם.
כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
על אף כל האמור בתקנון זה כמפורט להלן ,עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לקצר את תקופת התחרות ,לשנות את תנאי תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות
בתחרות ,ולבטל את התחרות בכל עת.
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 .2הגדרות
"משתתף"

בן  18ומעלה אשר מקבל על עצמו בעצם השתתפותו בתחרות את תנאי
תקנון זה ,או מתחת לגיל  18אשר מסר אישור בכתב מהוריו ו/או
אפוטרופסיו החוקיים להשתתפותו בתחרות ומאשרים את תנאי תקנון זה
לרבות הסכמתם לפרסום פרטים בדבר זכייתו באמצעי התקשורת ו/או
לצרכים שיווקיים/קידום מכירות כאמור ,ואשר העלה דרך פרופיל
הפייסבוק ו/או האינסטגרם האישי שלו לדף הבית של אליקו תצלומי סלפי
עם אחד ממוצרי תפריט הקיץ (סאמר מיקס) שנמכרים ברשת חנויות
הנוחות "דלק מנטה" .המשתתף יתייג בתצלום שהועלה על ידו לדף הבית
של אליקו את דף הבית של "דלק מנטה" בפייסבוק ו/או באינסטגרם.

"מגוון מוצרי
סאמר מיקס"

מוצרי תפריט הקיץ (סאמר מיקס) הנמכרים ברשת חנויות הנוחות "דלק
מנטה" והמעודכנים מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעת של דלק מנטה.

"עורכת התחרות"

תכנית הרדיו "ערב ים תיכוני של אליקו" ו"דלק" חברת הדלק הישראלית
בע"מ ו-דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ.
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"דף הבית של אליקו" עמוד הפייסבוק  https://www.facebook.com/eliko91fmו/או
ודף הבית של "דלק" האינסטגרם  /https://www.instagram.com/eliko_91fmשל תכנית הרדיו
"ערב ים תיכוני של אליקו" ועמוד הפייסבוק
 https://www.facebook.com/Delek.ilו/או האינסטגרם
 /https://www.instagram.com/delek.ilשל דלק.
"סימון צפייה"

סימן המוסף על ידי הקהל שצפה בתמונת הסלפי שהעלה המשתתף לדף
הבית של אליקו .בממשק עמוד הפייסבוק ,מדובר בסימון אקטיבי של
המשתתף של לחצן "לייק""/"LIKE"/אהבתי" ,ובממשק האינסטגרם
".
מדובר בסימון אקטיבי של המשתתף של לחצן הסימן לב "

"סימון צפייה
פיקטיבי"

סימון צפייה שנתקבל באמצעות תוכנה ו/או יישומון שמטרתם להגדיל
בצורה אוטומטית את מספר סימוני הצפייה של המשתתף בתחרות.

"הפרס"

רכב חדש מדגם שברולט ספארק מיני  PREMIER 2021עם מנוע בנפח 1.4
ליטר ו 98-כ"ס שיסופק על ידי חברת יוניברסל מוטורס בע"מ ויוענק לזוכה
במקום הראשון בתחרות.

"וועדת הבחירה"

מנכ"ל דלק :מר יורם איל ,יועמ"ש דלק :עו"ד ענבל פונט ,אליקו .דלק
רשאית לשנות לגרוע או להוסיף נציגים.
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"המקום הראשון"

תצלום שהעלה משתתף לדף הבית של אליקו ,ונבחר ברוב קולות וועדת
הבחירה כתצלום הכי מרגש לפי שיקול דעתם.

"תקופת השתתפות החל מיום  4/7/2021ועד ליום  11/7/2021בשעה 15:00
בתחרות"
על אף האמור לעיל ,עורכי התחרות יהיו רשאים להפסיק ו/או להאריך את
התחרות בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
"המפקח"

עו"ד ברוך שטיימן ו/או עו"ד אחר ממשרדו שברח' גיבורי ישראל  7נתניה.

"אמצעי פרסום שם תוכנית הרדיו "אליקו ערב ים תיכוני" בתחנת הרדיו " 91FMרדיו לב
המדינה" ו/או דף הבית של אליקו ו/או דף הבית של דלק מנטה
הזוכה בתחרות"
 .3כללי
 .1עורכת התחרות תהיה רשאית להפסיק את התחרות ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או
להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה כל שינוי לרבות לגבי מועד בחירת
הזוכה  ,בכל עת ,בכפוף להוראות הדין ,בהודעה שתפורסם בדף הבית של אליקו ו/או
בדף הבית של דלק מנטה ו/או בעמוד באתר האינטרנט של דלק מנטה שכתובתו
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 .2ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי המפקח ,בבנין איטליה ,פארק גרינוורק ,קיבוץ
יקום ,במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.
 .3הודעה בדבר בחירת הזוכה תפורסם בעמוד הכניסה לאתר האינטרנט שכתובתו
 www.delek.menta.co.ilו/או בדף הבית של אליקו ו/או בדף הבית של דלק מנטה.
 .4עורכת התחרות ויוניברסל שומרות על זכותן לפרסם את התחרות באמצעים נוספים,
על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 .4השתתפות בתחרות -הצהרת ,התחייבות ואחריות המשתתף
.1
.2

.3
.4

ידוע למשתתף כי עצם השתתפותו בתחרות מהווה הסכמה לתקנון זה.
על מנת להשתתף בתחרות ,על המשתתף לעמוד בתנאים שהוגדרו לעיל ולהעלות את תמונת
הסלפי עם אחד ממוצרי "סאמר מיקס" של דלק מנטה ,ולתייג את עמוד הבית של דלק מנטה,
בדף הבית של אליקו.
המשתתף מצהיר ומאשר כי הוא או מי מטעמו אינו פועל בכל צורה שהיא בכדי לזכות בסימוני
צפייה פיקטיביים.
על המשתתף מוטלת האחריות המלאה לתמונה המועלת על ידו ,ומתחייב כי התמונה נערכה
וצולמה על ידו (או על ידי מי מטעמו) בלבד וכי אין בפרסומה ו/או העלאתה לדף הבית של
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אליקו ו/או מסירתה לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו ,לרבות הפרה לפי חוקי
הגנת הפרטיות בזכויות יוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת ,הפרה של דיני איסור לשון
הרע או הוצאת דיבה ,הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה ,פגיעה ברגשות הציבור
או כל חלק ממנו ,הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
 .5ככל שמצולמים אנשים בתמונותיו ,המשתתף מצהיר כי קיבל את הסכמתם המפורשת של
המצולמים לפרסום התמונות ללא כל תמורה ,באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן
ו/או במקום ,כי לא תהא להם כל דרישה באשר לתמונה ו/או לזכויותיהם עם פרסומה ,וכי
ידוע להם שעם העלאת התמונה לדף הבית של אליקו ותיוג דלק מנטה בתמונה כל זכויות
הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתמונה ,שייכות בלעדית לעורכת התחרות ויוניברסל.
 .6המשתתף מצהיר כי ככל ומצולמים קטינים בתמונותיו קיבל המשתתף את הסכמתם ואישורם
של הוריו ו/או אפוטרופוסיו של הקטין לאשר את פרסום תמונת הקטין כפי שהועלתה על
ידו לדף הבית של אליקו ו/או כפי שתוצג ו/או תפורסם על ידי עורכת התחרות ,ללא כל תמורה,
באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום ,כי ידוע להם שאינם זכאים
לתמורה או טובת הנאה בקשר עם מתן ההרשאה ו/או בקשר עם התמונה.

 .5המפקח
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.1
.2
.3

כמפקח על התחרות ישמש משרד עו"ד ברוך שטיימן מבניין איטליה ,פארק גרינוורק ,קיבוץ
יקום טלפון  09-8853363פקס.09-8853646 :
המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להבהרות במקרה של אי הבנה ,ספק או
קושי ,לרבות בפרשנות התקנון ,וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת התחרות ויוניברסל
למשתתפים בתחרות ,לרבות הזוכה בתחרות או לטוענים לזכייה.
החלטת המפקח בכל הקשור לתחרות זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף,
הזוכה והמועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

 .6הגבלת השתתפות
.1

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי ,מנהלי ,שותפי ובני משפחותיהם של עורכת התחרות
ויוניברסל ,המפקח ,וכן של כל מי שסייע לעורכת התחרות בעריכת התחרות לרבות יועצים,
פרסומאים ובתי דפוס.

 .7הפרס
 .1הפרס לזוכה במקום הראשון בתחרות ,הוא רכב חדש מסוג שברולט ספארק מיני
 PREMIER/LT+עם מנוע בנפח  1.4ליטר ו 98-כ"ס שיסופק על ידי חברת יוניברסל מוטורס
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.2
.3
.4
.5
.6

בע"מ .צבע הרכב ייקבע על פי זמינות במלאי ושיקול דעת יוניברסל.
ככל שיחולו תשלומי מיסים ו/או תשלומים אחרים ,במסגרת מסירת הפרס לזוכה ,הם יחולו
על הזוכה בלבד ועורכת התחרות ויוניברסל לא יישאו בכל תשלום הקשור במסירת הפרס
ורישומו על שם הזוכה.
דלק מנטה לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו
ו/או בכל חלק ממנו ,והאחריות לאלה הינה של יוניברסל בלבד.
מסירה ו/או קבלת הפרס על ידי הזוכה ,כפופה לתנאים וסייגים שייקבעו על ידי יוניברסל
בלבד.
אחריות יוניברסל לפרס תהיה אך ורק על-פי תנאי תעודת האחריות.
קבלת הפרס כפופה לחתימת הזוכה על כל מסמך שיידרש לשם אספקתו ,על-פי הוראות
יוניברסל.

 .8איתור הזוכה והענקת הפרס
 .1לאחר בחירת הזוכה ,תפעל עורכת התחרות לאיתור הזוכה בהתאם לפרטים המצויים בידיה
לשם מתן הודעה לזוכה בדבר זכייתו בתחרות ,וכן תפרסם את שם הזוכה באמצעי פרסום שם
הזוכה בתחרות.
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.2
.3

.4
.5

לאחר איתור הזוכה ,תימסר לו הודעה מפורטת בדבר זכייתו בתחרות .ככל שלא יהיה ניתן
להשיג המשתתף הזוכה באמצעות פרטים אותם מסר וזאת בתוך  28ימים ממועד בחירת
הזוכה ,יוגרל זוכה חדש באופן מיידי ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
לאחר איתור הזוכה באמצעות טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ,מתחייב הזוכה להגיע
למיקום שיורו לו עורכת התחרות ויוניברסל ,לא יאוחר משני ימי עסקים ממועד מסירת
ההודעה על הזכייה ,לחתום על הצהרת זוכה בנוסח המופיע כנספח א' לתקנון ולמסור לעורכת
התחרות צילום תעודת זהות.
עורכת התחרות ויוניברסל לא יאפשרו לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את
הפרס שבו זכה בכל אופן שהוא.
עורכת התחרות ויוניברסל שומרים לעצמם הזכות לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או
שלא לאפשר לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים ,ובכפוף לקבל אישורו
של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

חשש לאי תקינות ו/או זיוף
סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס
סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס
אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון
סירוב לחתום בפני יוניברסל על המסמכים הדרושים לאספקת הפרס
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.6
.7
.8
.9
.10

עורכת התחרות ויוניברסל שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שם הזוכה בכל אמצעי מדיה
ובכל מועד שימצאו לנכון.
אחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד .עורכת התחרות ויוניברסל לא יישאו בכל
אחריות בשל אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות ,בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת התחרות ויוניברסל יהיו רשאים שלא
לאפשר את מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין ,מכל
בחינה שהיא.
דלק מנטה לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו
ו/או בכל חלק ממנו ,והאחריות לאלה הינה של יוניברסל בלבד ,על-פי תנאי תעודת האחריות.
הזוכה בתחרות פוטרים את דלק מנטה ויוניברסל ו/או מי מטעמן מכל טענה או תביעה לגבי
כל נזק ,שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר ,אשר יתגלה בפרס.
בהצלחה!
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נספח א'  -הצהרת הזוכה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________(במקרה של קטין יחתום אפוטרופוסו על פי דין)
מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס בו זכיתי ב תחרות סלפי דלק מנטה למאזיני תכנית הרדיו
"ערב ים תיכוני של אליקו" בשיתוף בין תכנית הרדיו "ערב ים תיכוני של אליקו" (להלן":אליקו") לבין
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו-דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן":דלק מנטה" או
"עורכת התחרות") וחברת יוניברסל מוטורס בע"מ (להלן":יוניברסל").
.1

הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי עורכת
התחרות ו/או כלפי יוניברסל ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או
שולחיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת התחרות ו/או זכייתי בפרס.
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.2

הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף (במידה ואידרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום
שהוא שייבחר ע"י עורכת התחרות ויוניברסל לצורך פרסום עורכת התחרות ויוניברסל וזכייתי
בתחרות .ידוע לי כי עורכת התחרות ויוניברסל רשאים אך אינם מחויבים לעשות שימוש בחומר
צילומי שיעמוד לרשותם בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם
בעבור הצילומים.

.3

הנני מצהיר/ה כי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי עורכת התחרות ו/או כלפי יוניברסל ו/או המפקח
ו/או מי מטעמם בגין טיב ו/או איכות הפרס ,בכפוף לתנאי התקנון.

.4

הנני מצהיר/ה כדלקמן:
א .אינני עובד או מנהל או שותף בעורכת התחרות או ביוניברסל ואינני בן משפחה של אחד
או יותר מאלה.
ב .אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח לתחרות ,אינני עובד במשרד מפקח התחרות
ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
ג .אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לעורכי התחרות בעריכת התחרות לרבות
יועצים ,פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
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.5

הנני מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון
התחרות.

ולראייה באתי על החתום:
_____________________ _______________________ ________________
חתימה
ת"ז
שם פרטי ומשפחה
ד\26\233\44
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