תקנון תחרות צילום מוצרי דונאטס/סופגניות של דלק מנטה
 .1מבוא ופרשנות:
תקנון זו נועד להסדיר את הכללים לפיהם תנוהל "תחרות צילום מוצרי דונאטס/סופגניות של דלק
מנטה" (להלן" :התחרות") ,הנערכת ע"י "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו-דלק מנטה
קמעונאות דרכים בע"מ (להלן" :דלק מנטה" או "עורכת התחרות") 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
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דעתה הבלעדי ,לקצר את תקופת התחרות ,לשנות את תנאי תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות
בתחרות ,ולבטל את התחרות בכל עת.
 .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 האישי שלו לפוסט התחרות בדף הבית של דלק צילום של
מארזי הדונאטס/סופגניות או ביחידות שנמכרים ברשת חנויות הנוחות
"דלק מנטה".

"עורכת התחרות"

"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו-דלק מנטה קמעונאות
דרכים בע"מ.
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"דף
"דלק"

הבית

"הפרס"

של  /https://www.instagram.com/delek.ilשל דלק.
שוברי תדלוק בתחנות "דלק"
מקום  – 1שוברים בשווי ₪ 5000
מקום  – 2שוברים בשווי ₪ 3000
מקום  – 3שוברים בשווי ₪ 2000

"וועדת הבחירה"

מנהל שיווק :ירון כהן ,מנהלות דיגיטל :נעמה גולדשטיין לוי וליאור רזון,
מנהלת עמוד פייסבוק מטעם משרד הפרסום "פיגמנט".
דלק רשאית לשנות לגרוע או להוסיף נציגים.

"שלושת המקומות תצלומים שהעלו המשתתפים כתגובה לפוסט התחרות בדף הבית של
דלק ,ונבחרו ברוב קולות וועדת הבחירה כתצלומים הכי יפים לפי שיקול
הראשונים"
דעתם.
"תקופת השתתפות החל מיום  20/11/2021ועד ליום  7/12/2021בשעה 15:00
בתחרות"
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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 שבבנין איטליה ,פארק
גרינוורק ,קיבוץ יקום

"אמצעי פרסום שם דף הבית בפייסבוק של דלק
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
דלק מנטה ו/או בעמוד באתר האינטרנט של דלק מנטה שכתובתו delek.co.il
 .2ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי המפקח ,בבניין איטליה ,פארק גרינוורק ,קיבוץ
יקום ,במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.
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 .3הודעה בדבר בחירת הזוכה תפורסם בדף הבית של דלק.
 .4עורכת התחרות שומרת על זכותה לפרסם את התחרות באמצעים נוספים ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .4השתתפות בתחרות -הצהרת ,התחייבות ואחריות המשתתף
 .1ידוע למשתתף כי עצם השתתפותו בתחרות מהווה הסכמה לתקנון זה.
 .2על מנת להשתתף בתחרות ,על המשתתף לעמוד בתנאים שהוגדרו לעיל ולהעלות את
התמונה של מוצרי הדונאטס ו/או הסופגניות של דלק מנטה ,כתגובה לפוסט התחרות
בדף הבית של דלק.
 .3על 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 דלק 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,
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פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו ,הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
 .4ככל 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 דלק כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות
היוצרים בתמונה ,שייכות בלעדית לעורכת התחרות.
 .5המשתתף 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
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 ,המפקח ,וכן של כל מי שסייע לעורכת התחרות בעריכת התחרות לרבות
יועצים ,פרסומאים ובתי דפוס.
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 .7הפרס
 .1הפרס לזוכה במקום הראשון בתחרות ,הוא שוברי תדלוק לתחנות דלק בשווי ,₪ 5000
הפרס לזוכה במקום השני הוא שוברי תדלוק בתחנות דלק בשווי  ,₪ 3000הפרס לזוכה
במקום השלישי הוא שוברי תדלוק בתחנות דלק בשווי .₪ 2000
 .2מסירה ו/או קבלת הפרס על ידי הזוכה ,כפופה לתנאים וסייגים שייקבעו על ידי עורכת
התחרות בלבד.
 .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.
 .2לאחר 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.
 .3עורכת התחרות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס
שבו זכה בכל אופן שהוא.
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 .4עורכת התחרות שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא
לאפשר לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים ,ובכפוף לקבלת אישורו
של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:
א.
ב.
ג.
ד.
.5
.6
.7
.8

חשש לאי תקינות ו/או זיוף
סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס
סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס
אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה בכל אמצעי מדיה ובכל
מועד שתמצא לנכון.
אחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד .עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות
בשל אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות ,בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת התחרות תהיה רשאית שלא לאפשר
את מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה
שהיא.
הזוכה בתחרות פוטר את דלק מנטה 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.
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בהצלחה
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