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 תקנון

 "Golden Momentsפררו רושה "מבצע 
 

 
 חברה פרימיום "( אשר מנוהל על ידיהמבצע)"" Golden Momentsפררו רושה " ברוכים הבאים למבצע

  "(.חברהה)" מ"בע ולמסחר מתיקה לדברי

 
 כללי .1

 
נכתבו בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, והן חלות על נשים וגברים  תקנון זהההוראות ב 1.1

 .כאחת
 

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל המבצע ואת התנאים וההוראות  1.2

 .אשר יחולו על ההשתתפות במבצע
 

 תקופת המבצע .2
 

 "(.תקופת המבצע( )"כולל) 22.10.16 ביןל 21.9.16בין יערך המבצע י 2.1

 
צע ו/או לבטל לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המב הזכותעל החברה שומרת  2.2

כל דרישה ו/או טענה  תישמע או תתקבל, מכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, ולא ותוא
 לעניין זה.

 
 בו המבצע ואופן ההשתתפותכללי  .3

 

" הרוש פררו" של גר' 240 מבצע חבילותבין היתר, , שונות שיווק ברשתות תפיץהחברה  3.1
"(Ferrero Rocher") ,שרוול המוצמד  גבי על יופיעו צעהמב של הכלליים הפרטים כאשר

אשר תופץ לרשתות  ,אריזות מבצעהכוללת של כמות ה "(מבצע אריזת)" עצמה אריזהל
המוחלט  דעתהלשיקול  נתונההשיווק בכל נקודת זמן במהלך תקופת המבצע, תהיה 

 לגבי, שהיא של החברה, והחברה אינה מתחייבת ואינה יוצרת מצג, בכל דרך והבלעדי

 . מבצעהאם בכלל, בשוק במהלך תקופת , ת מבצע, אשר יימצאוכמות אריזו
 במועד השתתפותם. ומעלה 18בני ההשתתפות במבצע מותרת למשתתפים  3.2

 
כל אדם  .המשתתפיםבין תחרות נושאת פרסים תקיים במהלך תקופת המבצע, החברה  3.3

ורית מק להעלות תמונה : )א("(, יהיה רשאיהמשתתףהמעוניין להשתתף במבצע )"

 מוצר מסוג "פררו רושה", לרבות אריזת המבצעשל שולחן החג ועליו שצילם 
)ב( -ו ,"(המבצע אתר)" www.Ferrero.mako.co.ilאתר האינטרנט: ל ,"(התמונה)"

 בהתאם להוראותהכל  להירשם ולמסור שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל תקפה,
  .המבצע בעמודשיופיעו  נחיותולה

 
המשתתף מודע  .המבצע שהינו אתר פומבי ופתוח לעיני כללאתר היא  העלאת התמונות 3.4

לעשות כל שימוש בתמונה שיישלח, קשת ועורכת המבצע יהיו רשאיות ומסכים לכך ש

ובפרסומות ללא בטלוויזיה  (mako)אתר  לרבות שיתופה ברשתות החברתיות, באינטרנט
והוא מצהיר כי התמונה אינה מפרה זכויות יוצרים וכי כל המופיעים בה נתנו זמן  הגבלת

צריכות להיות בבעלות המשתתף ששלח  בתמונותזכויות היוצרים הסכמתם לפרסום. 
את התמונה בלבד. המשתתפים, לרבות הזוכים, מצהירים בזה כי אין בתמונה שמועלה 

 ים ובפרט בזכויות יוצרים. על ידם כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישי

 
, מקוריותמבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתף מתחייב כי התמונות יהיו תמונות  3.5

מבלי שנעשה בהן כל שינוי או עריכה כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע, על ידי שימוש בכלי 
 (. Photoshopעיצוב )לדוג' 

 
ישור או מצג מטעם החברה כי כדי להוות א המבצע אתרלאין בהעלאת התמונה  3.6

 בכל תנאי תקנון זה. יםאכן עומד התמונה

 

http://www.ferrero.mako.co.il/
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המשתתפים מאשרים בזאת כי ידוע להם שהחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לא  

 םאשר אינ ה,תשהועלתמונה המבצע  אתרמלהסיר ו/או  תמונהלאשר העלאה של 
 .ה של החברהבהתאם לשיקול דעת בהוראות תקנון זה או בהוראות הדין, יםעומד

 
 תמונה"(. כל הגלריההמבצע )"בתוך גלריה מיוחדת באתר יועלו ויוצבו  התמונות 3.7

 בכך(. יבחרהמשתתף )אם  שםב לווהתועלה לגלריה תש

 
התמונות שהועלו מכל  תמונות 40 החברה יבחרו נציגילאחר סיום תקופת המבצע,  8.3

להלן  4לפרס כמפורט בסעיף  ושולחיהם יהיו זכאיםלגלריה בהתאם לכללי תקנון זה 
 "(.התמונות הזוכות)"

 
תבצע בהתאם לקריטריונים מקצועיים, כגון תמונות הזוכות תלגבי ה הוועדההחלטת  

וכו', והחלטה כאמור תהיה בהתאם לשיקול דעתה  רמת השקעה, יצירתיות, מקוריות

נה ו/או , והיא תהיה סופית ומוחלטת ולא תישמע או תתקבל כל טעהחברה של הבלעדי
 דרישה מכל סוג שהוא בקשר לכך.

 
מובהר בזאת שהחברה לא תהיה אחראית לכל כשל במערכות וברשתות התקשורת,  3.9

 בחומרה ובתוכנה. 

 
נעשות המבצע לאתר העלאת התמונה כי ההשתתפות במבצע ו/או  מסכיםהמשתתף  3.10

שהוא  בזאת מסכיםמרצונו החופשי ולטובתו האישית של המשתתף. על כן, המשתתף 
לא יהיה זכאי לתשלומים ו/או תמלוגים בקשר עם השתתפותו במבצע ו/או פרסום 

 .המבצע ו/או בכל מדיה אחרתבאתר  התמונה
 

תמונות ההחברה תפרסם את  התמונות הזוכות,לאחר סיום תקופת המבצע ובחירת  3.11

 המבצע.באתר  הזוכות
 

יהיה רשאי להעלות במשך תקופת שכל משתתף  התמונותאין כל מגבלה על כמות  3.12
  המבצע.

 

 ולזכייה בהפרס והכללים  .4
 

תצוגת זוג כרטיסי כניסה ל "( יהיההזוכההפרס למשתתף שהעלה תמונה זוכה )"  4.1
 תאריכיםהבין  אביב-תלשיתקיים באזור "גינדי" פררו רושה  בשבוע האופנה האופנה של 

, "האירוע" -" וההזמנותאו " "סהפר)" 2017בפברואר,  2לבין  2017בינואר,  31

ההזמנות מאפשרות כניסה אך ורק לתצוגת האופנה של פררו רושה והן אינן  .(בהתאמה
מאפשרות כניסה או השתתפות בכל אירוע אחר במסגרת שבוע האופנה. בנוסף, מימוש 

 40)סה"כ  ההזמנות יהיה בהתאם לתנאים הקבועים בהן, לרבות לעניין מועד האירוע
   .זוכים(

 
 

מוסכם על המשתתפים כי הפרס ניתן על ידי ספק צד שלישי וכי האירוע תלוי אך ורק  4.2

על ידי מארגניו. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי ו/או ביטול של האירוע, לרבות 
בקשר עם תאריכי האירוע, תכניו, מיקומו וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, ולא תשמע או 

דרישה או תביעה כלשהו בקשר עם האמור, לרבות  תתקבל כנגד החברה כל טענה או
 בקשה להמיר או להחליף את הפרס. 

 

הזכאות של כל מועמד לזכות בפרס תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין החל ובכפוף  4.3
להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או הדין החל, החברה או מי 

א להעניק את הפרס למי שזכה בפרס, בדרך מטעמה מוסמכת לפסול משתתף ו/או ל
של עבירה או מעשה שאינו תואם לדין החל ו/או לתקנון זה ו/או בדרך שאינה הוגנת 

ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי התחרות, מכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתה 
 של החברה.והסביר הבלעדי 

 

סף או בשווה כסף ו/או בפרס למכירה ו/או להחלפה ו/או להמרה בכ ןנית והפרס אינ 4.4
אחר על ידי הזוכים, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. הוראות תקנון זה יחולו על כל 

 נעבר של פרס כלשהו, בשינויים המחויבים.
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במהלך תקופת המבצע. היה ומשתתף זכה  בפרס אחדכל משתתף יהיה רשאי לזכות  5.4
ם, ואלו יחולקו למשתתפים האחרים ביותר מפרס אחד, עליו להחזיר את הפרסים הנוספי

אשר היו הבאים בתור לאחר הזוכה אשר החזיר את הפרסים, והכל בהתאם להוראות 
 תקנון זה. 

לטיב הפרס ו/או  ו/אואחראית על אספקת הפרס  אינה "(קשת)" שידורי קשת בע"מ 4.6

 .תקלה אשר תתגלה בקשר אליו או במסגרתו בקשר עם כלאיכותו ו/או 
 

  ותניות נוספות הפרסים בלתאופן ק .5
 

קשר עם הזוכים באמצעות  תיצורבתוך זמן סביר לאחר בחירת הזוכים במבצע, החברה  5.1 
ותודיע להם על זכייתם במבצע )והודעה כאמור  פרטי ההתקשרות שהזינו באתר המבצע

זוג ההזמנות לאירוע )בתצורה  – . הפרסתיחשב לראיה היחידה בדבר הזכייה במבצע(

 יישלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה במועד ההרשמה.  -לית( דיגיט
 

בין היתר,  , והכל לאחר זמן סביר,שלא עלה בידי החברה ליצור קשר עם הזוכהקרה במ 5.2 
בשל העובדה כי אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר המשתתף בעת ההרשמה 

שאים לבטל את אזי החברה ו/או מי מטעמה יהיו ר למבצע לא היו נכונים או מדויקים,

זכייתו של הזוכה ולנהוג בפרס בו זכה הזוכה המקורי לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות 
בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד 

  הזוכה המקורי או כל משתתף אחר בקשר לכך.
 

 5.1אירוע הינו הצגה של ההזמנות שנשלחו לזוכה במייל, כאמור בסעיף תנאי לכניסה ל 5.3 
לעיל. באחריותו הבלעדית של הזוכה להדפיס את ההזמנות ולהציגן לחברה או למי 

מטעמה או לנציגי מפיקי האירוע בכניסה לאירוע, ולא תישמע כל טענה או דרישה מצד 

 הזוכה בעניין זה.   
 

 פרטיות .6
 

כל משתתף "(, מידעה)"מידע או כל תוכן אחר או מתן גישה ל פרטיםבעצם מסירת  6.1

יצירת קשר לצורך אך ורק לצורך ניהול המבצע לרבות  במידע ייעשה שימושכי  מסכים
שימוש כזה במידע לא  פי העניין(.לעם הזוכים במבצע ו/או לצורך חלוקת הפרסים )

, לא ייחשבו כמי שפוגעים הייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או כל מי שפועל מטעמ
 בפרטיות בשל פעילות זו.

 

אם אותו אולם שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה ) על המשתתףלא חלה  6.2
לא יוכל להשתתף במבצע(, וכי מסירת המידע  הוא -מנע מלמסור מידע זה ימשתתף י

 לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו.
 

  קניין רוחני  .7
 

כל זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג(, לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות   7.1

, בקשר למבצע ולא םאובין מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות 
תוכנה, יישום, , , עיצוב  ,תכנים , לרבות בין השאר:ו/או אריזת המבצע המבצעאתר ו/או 

צי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד קוד, גרפיקה ו/או קב
ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים  , קוד אובייקטמקור

 ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים)לפי העניין(,  שלישיים

    .כאמור
 

נה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, יש 7.2
של הנדסה הפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, מכל מידע או תוכן אשר 

של החברה ו/או בכתב ללא אישור מוקדם  או באריזת המבצע המבצעבאתר נכללים 
ר באתמנע מלהשתמש י)על פי העניין( וכי הוא י רלוונטייםה צדדים שלישייםהשל 

עלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של שבכל דרך  או באריזת המבצע המבצע

ללא הסכמה מוקדמת בכתב של גורמים  ,החברה ו/או של הצדדים השלישיים האמורים
  אלה.
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כי הוא בעל כל הזכויות או לחילופין יש בידיו את זכויות השימוש  מתחייבהמשתתף  7.3

 להלן(. 7.4רישיון שימוש לחברה, כאמור בסעיף  בתמונות )לרבות הענקה של
 

בלתי מוגבל, ללא כל תמלוגים, המשתתפים מעניקים לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי,  7.4
לעשות שימוש  ,בזמן עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה ניתן להעברה,

 עתה הבלעדיעל פי שיקול ד ,או בכל מדיה אחרת המבצעבאתר  האו לפרסמ בתמונה

 לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת. של החברה, והסביר
המשתתפים מוותרים בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות 

 .בתמונותשלהם 
 

רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, בלתי מוגבל,  לקשתהמשתתפים מעניקים  7.5
, לעשות שימוש בזמן רה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלהניתן להעב

, על פי שיקול או בכל מדיה או פלטפורמה אחרת "Mako"באתר  האו לפרסמ בתמונה

, לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה קשתשל  והסביר דעתה הבלעדי
עמה, על כל הזכויות ו/או מי מט קשתנגזרת. המשתתפים מוותרים בזאת לטובת 

 קשת. –. סעיף זה הוא בבחינת חוזה לטובת צד שלישי בתמונותהמוסריות שלהם 
 

 שונות .8

 
צדדים שלישיים לא ישתמשו שערוב לכך החברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם יכולים ל 8.1

, והחברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם נושאים בכל המבצעלאתר שיועלו  בתמונות
גרמו למאן דהו יכל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה אשר ין להם כל חבות בגין ואיאחריות 

ו/או בשל  התמונותו/או אשר עלולים להיגרם למאן דהו כתוצאה מן ההעלאה של 
על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של  בתמונותהשימוש 

   זכויות קניין רוחני.

 
כל משתתף מתחייב בזאת כי הוא/היא לא יכלול זה,  מבלי לגרוע מהאמור בתקנון 8.2

כל תוכן לא חוקי או לא מוסרי, או תכנים אשר סותרים את תקנת הציבור או את  בתמונה
התקנון של מבצע זה, לרבות, בין השאר, תכנים שהם בגדר לשון הרע, תכנים פוגעניים 

ן רוחני )לרבות זכויות או תכנים שהם בגדר חומר שנאה, תכנים אשר מפירים זכויות קניי

תכנים שנלקחו ממאגרי תמונות פומביים )בין יוצרים( או כל זכויות של צדדים שלישיים, 
כל תכנים אשר מפירים את פרטיותו של אדם אחר, כל תוכן אם בתשלום ובין אם לאו(, 

אשר מכיל תכנים פורנוגרפיים או תכנים למבוגרים, תכנים שמכילים ניצול מיני של 
פגיעה בבעלי חיים, תכנים אשר תוקפים או מבזים קבוצה על בסיס דת, מוצא  ילדים,

אתני, לקות, מגדר, גיל או נטייה מינית, תכנים שהם בגדר הטעייה, תרמית, תועבה, 

או בשם /מותגי החברה ואו כל תוכן אשר פוגע במוניטין של  ,תכנים שהם בגדר טעם רע
. החברה מות סמויות או מסרים סמוייםו/או תכנים הכוללים פרסו הטוב של החברה

למנוע מכל משתתף אשר כלל  ה,שלוהסביר , על פי שיקול הדעת המוחלט תהיה זכאית
המבצע מאתר תמונה ו/או להסיר  מלהשתתף במבצעבתמונה אסור כמפורט לעיל תוכן 

  ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה לעניין זה. 
 

את האמור לעיל אפשר לשלוח  יםאשר סותר תוכן תמונה או לתלונות או דיווחים על כ 8.3

תעשה את מיטב  והחברה katya.podolsky@fcb.co.ilהאלקטרוני הבאה: לכתובת הדואר 
  כאמור לעיל בהקדם האפשרי. בתלונה או דיווחעל מנת לטפל המאמצים 

 
החברה ו/או את הדירקטורים שלה, נושאי המשרה בה, כל משתתף מתחייב לשפות את  8.4

עובדיה ושלוחיה בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, 

עלויות או הוצאות )לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי דין סבירים( בהן תישא 
שהועלה על  או תוכן מתמונההחברה, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה 

 הוראות תקנון זה. המבצע, לרבות בקשר עם הפרה שללאתר ידי משתתף 
 

פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה כל המשתתף מסכים כי  8.5
במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה 

ו/או שיבושים אחרים,  המבצעבאתר ו/או שיבושים מאירועים שאינם בשליטת החברה 

 זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד.תקנון לא ייחשבו כהפרה של 
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החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה  8.6

הסביר של החברה והוראות התקנון המעודכן תחייבנה את המשתתפים במבצע החל 
  המבצע. באתרסום התקנון ממועד פר

 
בין הוראות תקנון מבצע זה לבין פרסומים  יבמקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשה 8.7

  המבצע(, יגברו הוראות תקנון מבצע זה. באתראחרים בכל אמצעי תקשורת )לרבות 

 
החברה  ההשתתפות בכל שלב של המבצע היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. 8.8

ייגרם ששפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או מי  לו/או כ
 .ו/או בקשר לפרסלמשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של המבצע 

 
 יהושע עובדי חברת, FCB)שמעוני פינקלשטיין )עובדי חברת , החברהעובדי  8.9

(PHD)TBWA וכן בני משפחותיהם , "שבוע האופנה, עובדי אירוע "/קשת"מאקו", עובדי

" לעניין סעיף זה בני משפחהשל כל הנזכרים לעיל אינם רשאים להשתתף במבצע. "
 .כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים

 
 

 


