תקנון הגרלה  -הגרלת כרטיס זוגי להצגה בתאטרון הקאמרי בערוץ  CFO-TVבגלובס
אונליין
 .1הגדרות:
" מבצע ההגרלה" :מבצע הגרלות נושא פרסים בשם "כרטיס זוגי להצגה בתאטרון הקאמרי" או בשם
דומה אחר ,שייערך בתאריכים  ,08-12.6.102.בהתאם להוראות תקנון זה.
" עורכת מבצע ההגרלה" :פורום מנהלי כספים ראשיים (סי.אף.או ).איגוד מקצועי בע"מ (ח.פ
 )724.14085פנחס רוזן  ,51תל אביב.
" המפקח על מבצע ההגרלה" :מי שימונה תחתיה על ידי עורכת מבצע ההגרלה ו/או ממלא מקום
שימונה על ידה.
" הפרס" :כרטיס זוגי להצגה בתאטרון הקאמרי בתוקף לשנה ,לישיבה באולם התאטרון (לא ביציע),
להצגות (לא כולל מחזות זמר) .מובהר בזאת כי לעורכת מבצע ההגרלה ,הזכות להחליף את הפרס
בכל פרס אחר ,שווה ערך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .2מועדי מבצע ההגרלה
 מבצע ההגרלה יערך החל בתאריך  ,08.06.102.יום ראשון ועד  ,21.6.102.יום חמישי בשעה
.21:00
 מועדי רישום ההגרלה יהיו על פי שיקול דעתה בלעדי של עורכת ההגרלה ובמסגרת שעות פעילות
המשרד של עורכת ההגרלה.
 עורכת מבצע ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד תקופת מבצע ההגרלה להקדימו
או להאריכו ללא הודעה מראש ,והכל בהתאם לדין.
 .3מטרת מבצע ההגרלה
מטרת המבצע הינה עידוד הקוראים לשתף פרטי התקשרות אצל עורכת המבצע.
 .4הזכאים להשתתף במבצע ההגרלה
 יהיו זכאים להשתתף במבצע ההגרלה:
 .2כל משתתף שמסר פרטי התקשרות.
 .1יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות במבצע הינו כי המשתתף אוחז תעודת זהות כדין
(ת.ז/דרכון/רישיון).
 .4למען הסר ספק ,ההשתתפות במבצע ההגרלה אסורה על עורכת מבצע ההגרלה (לרבות עובדיה
ובני משפחותיהם).
 המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית ,כי הנתונים הנמסרים על ידם
אצל עורכת מבצע ההגרלה מלאים ,מדויקים ובהירים.
 במסגרת מבצע ההגרלה יוגרל בין כל המשתתפים הזכאים ,הפרס ,כהגדרתו לעיל .מובהר בזאת כי
לעורכת מבצע ההגרלה ,הזכות להחליף את הפרס בכל פרס אחר ,שווה ערך ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .5תנאי מבצע ההגרלה
 כתנאי להשתתפותו במבצע ההגרלה ,נדרש המשתתף להעביר לעורכת המבצע פרטי התקשרותו
המלאים לשביעות רצונה של עורכת המבצע וע"פ הנספח המצ"ב.
 המשתתף מאשר לעורכת המבצע לעשות שימוש פנימי במידע וליזום פניות אל המשתתף בהקשר
לשירותיה.
 המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה ופוטר את עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה מכל אחריות הקשורה
בהגרלה ו/או ניהולה.
 השתתפות בהגרלה מהווה אישור מצד המשתתף ,כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה ,מסכים
לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון ,לרבות כל שינוי שיעשה בו ,וכן כי הוראות התקנון
יחולו עליו ויחייבו אותו.
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למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת מבצע
ההגרלה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור .המשתתף ו/או הזוכה מוותרים בזאת
מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלה ו/או כל מי מטעמה,
בהתרחש מקרה כאמור.
מובהר ,כי כל טעות ,אי בהירות או אי דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתתף עלולים להביא לשלילת
הפרס מהמשתתף שעלה בגורל ,הכל לפי שיקול דעתה של עורכת המבצע ומבלי שתעמוד לזוכה כל
טענה בעניין.
בין המשתתפים הזכאים תיערך הגרלה כקבוע בסעיף  6להלן.

 .6אופן ביצוע ההגרלה
ההגרלה תבוצע לפי תקנון המבצע ,במשרדי הנהלת עורכת מבצע ההגרלה ,ובהתאם למנגנון המפורט להלן:
 עורכת מבצע ההגרלה תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים כפי שיימסרו לה בימי ההגרלה.
 ההגרלה תיערך באופן ממוחשב באמצעות תוכנת  Excelעל בסיס נתוני הנרשמים כפי שנמסרו על-
ידם ובאחריותם המלאה בימי הכנס כפי שמצוין בתקנון זה .הזוכים ייבחרו ראנדומאלית ,בכמות שבין
 0.001%-70%מהמשתתפים ,על פי החלטת עורכת מבצע ההגרלה ,מבין הזכאים להשתתף כאמור
בתקנון זה ובהתאם לתנאיו (להלן" :הזכאי שעלה בגורל").
 לאחר שיעלו שמות הזכאים שעלו בגורל בהגרלה ,עורכת מבצע ההגרלה והמפקח על ההגרלה יוודאו
כי אותם זכאים שעלו בגורל )2( :מיל או את פרטיהם לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ( )1עמדו
בתנאי תקנון זה.
 במידה ואכן הזכאים שעלו בגורל ימלאו אחר הנדרש בסעיף זה יהיו זכאים לפרס כמפורט בתקנון זה
(להלן" :הזוכים").
 מובהר בזאת למען הסר ספק כי במידה וימצא כי האדם שעלה בגורל לא עומד בתנאי תקנון זה ,לא
הציג תעודת זהות או רישיון בתוקף המאמת זהותו ,עורכת מבצע ההגרלה תשוב על סעיף ,6והאדם
שיענה על תנאי התקנון ,לרבות סעיף זה ,יחשב לזוכה ,לכל דבר ועניין.
 עורכת המבצע תאתר את הזוכים שעלה בגורל ,תודיע להם על זכייתם ,ותוודא זכאותם לשם מימוש
הזכאות לפרס והכל בכפוף להוראות תקנון זה ,לאחר וידוא כאמור ,תמסור את הפרס לזוכים מיד
בתום ביצוע ההגרלה והכל בכפוף לסעיף  8להלן.
 במידה ולא יאותר זוכה אשר עלה בגורל ,לאחר ניסיון איתור סביר ו/או ימצא כי אינו עומד בתנאי
התקנון ,יועבר הפרס לזוכה הבא אשר עלה בגורל ,וראו בהקשר זה גם את סעיף  6לתקנון זה.
 תהליך מבצע ההגרלה וההגרלה דלעיל יערך בפיקוח מי שמונה לכך מטעם עורכת ההגרלה לכך.
 .7רישום ופרסום תוצאות מבצע ההגרלה
 שם הזוכה שעלה בגורל ושזכאותו אושרה כאמור בתקנון זה ,יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י נציג
עורכת ההגרלה .פרוטוקול כאמור בלבד יחייב את עורכת מבצע ההגרלה ויהווה ראיה חלוטה לקיום
ההגרלה כדין (להלן" :הפרוטוקול").
 ניתן יהיה לעיין בפרוטוקול במשרדי עורכת מבצע ההגרלה בתיאום מראש בימי ההגרלה.

 .8מימוש הזכאות לפרס
 עורכת מבצע ההגרלה תפעל כדי לידע את הזוכה על פי הפרטים אשר באמצעותם נרשם ולאחר
ביצוע ההגרלה.
 במקרה בו לא ניתן יהיה ,מכל סיבה שהיא ,לספק לזוכה את הפרס ,בהתאם להגדרתו בתקנון זה,
יהיה הזוכה זכאי לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה ,ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלה ובין היתר ,דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו ,בגין קבלת
הפרס החלופי .הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי.
 למען הסר ספק יובהר כי הפרס יישלח בדואר באופן אישי לזוכה.
 מובהר ,כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף הזוכה להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר.
 הזוכה אינו מחויב לקבל את הפרס המוענק במסגרת המבצע ,אך לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או
לפיצוי כספי כלשהו באם יבחר שלא לקבלו בתנאים כאמור בתקנון זה.
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הזוכה ישלח במייל אל עורכת ההגרלה ,במועד קבלת הפרס ,את פרטיו האישיים (שם פרטי ,שם
משפחה וכתובת) ואישור כי נמסרו לו תוצאות ההגרלה וכי נמסר לו הפרס.
עורכ ת מבצע ההגרלה רשאית להחליף את הפרס בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר ,מבלי
שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.
עורכת מבצע ההגרלה ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין
לפרס ,טיבו ,תקינותו ,התאמתו לצרכי המשתתף הזוכה ו/או איכותו ,ולא תשא באחריות לכל נזק ו/או
לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכה (ו/או למי מטעמו) ,במישרין או
בעקיפין ,בעטיו של הפרס ,ולמשתתף ו/או לזוכה (ו/או למי מטעמם) לא תהיה כל טענה מכל סוג
שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלה .המשתתף ו/או הזוכה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ,על כל טענה
ו/או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף לעיל ,למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי עורכת
מבצע ההגרלה בקשר עם המבצע ,ועורכת מבצע ההגרלה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או
טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהמבצע ו/או מהפרס.

 .9פסילת משתתפים
 משתתף שנפסל על ידי המפקח ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה ,יהיה פסול מלהשתתף במבצע
ההגרלה ו/או לזכות בפרס ,ולא תהא לו כל זכות לתביעה נגד עורכת מבצע ההגרלה ,בשל פסילתו
ו/או אי השתתפותו במבצע הגרלה.
 .11המפקח
 המפקח אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלה ו/או תקנון זה ,והוא יכריע בכל מחלוקת שבין
משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלה .החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית
ואינה ניתנת לערעור.
 המפקח רשאי לבטל זכייה של משתתף ו/או של משתתף הזכאי להשתתף במבצע ההגרלה ,אם
לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו במבצע ההגרלה ו/או זכייתו בהגרלה במעשה שאינו כדין
ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.
 .11הצהרות המשתתף
המשתתף מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה ,במועד אישורו את האמור בתקנון זה
 כי עמד בכל התנאים המצוינים בתקנון זה.
 כי העובדות והנסיבות להשתתפות בהגרלה ,ידועות ונהירות לו ,וכי הוא מצהיר בזאת כי בדק את כל
הפרטים הדרושים לשם השתתפות במבצע ההגרלה ,וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של עורכת מבצע
ההגרלה.
כי בהשתתפותו במבצע ההגרלה ו/או בהסכמתו לקבל את הפרס ,במידה והמדובר בזוכה ,מביע כל

משתתף ו/או זוכה  ,לפי העניין ,את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור
והפרסום של המבצע ,ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.
 כי עורכת מבצע ההגרלה לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות ,הסברים ,מצגים ופרשנויות בע"פ של
נציגי עורכת מבצע ההגרלה ו/או כל אחר מטעמה ,וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות ,בעלוני
שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
 כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של עורכת מבצע
ההגרלה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .12שונות
 תקנון זה מנוסח ,בלשון זכר ,משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלה ,בהתאם להוראות
תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע

ההגרלה ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 עורכת מבצע ההגרלה רשאית לשנות את מבצע ההגרלה ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת
עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלה ו/או מכל סיבה אחרת.
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המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה
של עורכת מבצע ההגרלה לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות
ו/או תרופה.
עורכת מבצע ההגרלה אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת ההגרלה ,ולא
תשא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר ייגרמו
למשתתף ו/או הזכאי להשתתף ,במישרין או בעקיפין.
למשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלה ובין היתר ,דרישה
לזיכוי כספי ,במקרה בו לא התקבלו אצל עורכת מבצע ההגרלה נתוניו האישיים בתאריכי ההגרלה,
בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת עורכת מבצע ההגרלה.
נותן הסכמתו מראש לאימות פרטיו האישיים כפי שהזינם הרישום להגרלה .המשתתף מוותר על כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלה בגין אי הכרתה בהשתתפותו במבצע
ההגרלה בשל רישום פרטים פיקטיביים ו/או חסרים ו/או שגויים.
רישומי עורכת מבצע ההגרלה ,מערכותיה ומערכות מי מטעמה ,יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות
הזוכה.
מ שתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלה ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת הרישום להגרלה ו/או באם
המשתתף לא מילא אחר כללי תקנון זה במלואם ,רשאית עורכת מבצע ההגרלה לפסול את
השתתפותו במבצע ההגרלה.
חבות במס כלשהו ,אם תהיה ,תחול על הזוכה בפרס .עורכת מבצע ההגרלה תהא רשאית לדרוש
מהזוכה את סכום המס שעורכת מבצע ההגרלה נדרשה ,על פי דין ,לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן
הפרס לזוכה .באחריות זוכה ההגרלה לשלם את המס הנדרש ,בהתאם לחוק ,בטרם קבלת הפרס.
ההשתתפות במבצע ההגרלה אסורה על עורכת מבצע ההגרלה (לרבות עובדיה) ובני משפחותיהם
("בן משפחה"  -לעניין זה  -בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות).
מובהר ,כי השתתפות במבצע ההגרלה הינה ליחידים בלבד ,לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים
מסחריים.
מבצע ההגרלה נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין,
התשל"ז.2155-
ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת מבצע ההגרלה בתיאום מראש ,בשעות העבודה המקובלות
בימי מבצע ההגרלה.
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