קמפיין 2018 XL CUP
תקנון תחרות פייסבוק 2018 XL
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות הפייסבוק אשר תזמין את הגולשים למסגר את
תמונת הפרופיל שלהם במסגרת מאחת התבניות הממותגות שיועמדו לרשותם בדף הפייסבוק
בשפה הערבית / https://www.facebook.com/xl.axelha
והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות
בתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין
הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ה תוכנית ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.
 . 1כללי:
. 1.1

תחרות פייסבוק  – XLCUPתחרות הינה נושא ת פרס ותיערך במגזר הערבי ,בחסות
משקה האנרגיה  , XLטמפו (להלן " :התחרות " ) ה תחרות נערכת ע" טמפו משקאות
בע"מ (להלן " :מארגנת התוכנית התחרות ").

. 1.2

במהלך תקופת התחרות בין שתתקיים בין התאריכים:
הגולשים

להשתתף

 , 20.5.18 – 22.4.18יוזמנו

בפעילות

בעמוד

הפייסבוק

 , / https://www.facebook.com/xl.axelhaבה יידרש להוסיף תבנית נבחרת ממותגת
לתמונת הפרופיל האישית של הגולש בפייסבוק ולתייג את התמונ ה בהאש טאג
 (#XLCUP2018 ( XLCUPו בלבד שהפרופיל שלו ו/או תמונת הפרופיל שלו הינם
ציבוריים PUBLIC /וניתנים לצפייה של הציבור הרחב ללא מיגבלה .בסופה של תקופת
התחרות הגולש אשר השיג את המספר הרב ביותר של לייקים (  ) LIKEעל תמונת
הפרופיל הממוסגרת שלו הוא ש יזכה ב פרס כה גדרתו להלן .
 . 2הגדרות
למונחים הבאים תהא המשמעות הנקובה לצידם כמפורט להלן בתקנון זה:
 " 2.1עורכת הפעילות "  -מ .אלבוסתאני בע"מ וחברת טמפו משקאות בע"מ
" 2.2משתתף/משתתפת "  -כל אדם אשר יוסיף תבנית נבחרת ממותגת לתמונת הפרופיל
האישית שלו בפייסבוק ויתייג את התמונה בהאש טאג  (#XLCUP2018 ( XLCUPובלבד
שהפרופיל שלו ו/או תמונת הפרופיל שלו הינם ציבוריים PUBLIC /וניתנים לצפייה של
הציבור הרחב ללא מיגבלה
 " 2.3תקופת הפעילות
הפעילות ת יערך בין התאריכים  22.4.18בשעה  12:00ועד  20.5.18בשעה  12:00בימים
אלה יוזמנו ה גולשים להשתתף בפעילות  .ב תום תקופת הפעילות ייבחר הזוכה .
עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה ומכל
סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה.
פרסום הפעילות
הפעילות תפורסם במהלך תקופת הפעילות בכל דרך אשר בה תבחר עורכת הפעילות לפי שיקול
דעתה.

-2.3

זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות
א.

ההשתתפות בפעילות פתוחה לציבור הרחב – אך מחוייב כי לזוכה יהיה דרכון מונפק
ובתוקף לפחות ל  6 -חודשים קדימה.

ב.

מחוייב כי במידה והזוכה בפרס הינו קטין אזי חובה כי המלווה שלו יהיה בגיר.

ג.

כל משתתף יוכל להשתתף בפעילות פעם אח ת בלבד .עם השתתפות ה משתתף
בפעילות  ,המשתתף מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:
 . 1ידוע למשתתף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של הפעילות  ,לרבות ,הגשת
מועמדויות ,בחירת זוכים בפעילות והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכת הפעילות
ו/או מי מטעמה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .בעצם השתתפו תו בפעילות ,
מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין
זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.
 . 2ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעיל ות  ,כפי
שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפרסם את השינוי על פי שיקול
דעתה.
.3

ידוע למשתת ף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות  ,כפי
שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפרסם את השינוי על פי שיקול
דעתה .

.4

ה משתתף לא יהיה רשאי להעלות כ לפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה
ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל בהשתתפותו
בפעילות וכיו"ב ,לרבות אי קליטת הרשמתו ו/או אי השתתפותו בשל אילוצים
אשר אינם בשליטתה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה .

.5

לא תשמע כל טענה מטעם המשתתפים כנגד מהימנות מערכת עורכת הפעילות
ובעצם השתתפותם בפעילות הם מקבלים על עצמם את אופן בחירת הזוכים על
ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכן בעצם השתתפותם לא תהא להם זכות
לערער על תוצאות הפעילות .

.6

חברו ת טמפו משקאות בע"מ או מ.

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי
אלבוסתאני בע"מ ובני משפחותיהם.

 . 4אופן בחירת הזוכים
א.

המשתתף אשר יקבל את מס' הלייקים הגדול ביותר על תמונת המרופיל הממוסגרת
הממות גת שלו ואשר פעל בהתאם לכללים המ צויינים בסעיף . 1.2

ב.

לזוכ ה תישלח הודעה תוך  48שעות מסיום התחרות ,וה וא יתבקש למ סור את פרטי ו
המלאים לצורך משלוח הפרס תוך  10ימי עסקים  .זוכ ה שלא סיפק ו פרטים מלאים
ומדויקים כנדרש  ,לא יהיה זכאי לקבל א ת הפרס  ,והפרס י וכל להיות מועבר למשתת ף
הבא אחרי ו  ,וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה .

ג.

במידה ולשני משתתפים או יותר יהיה את אותו המספר של לייקים (  ) LIKEאזי מי
מביניהם שיהיה לו את מהספר הרב ביותר של תגובות (  + ) COMEMTSשיתופים
(  ) SHAREיהיה הזוכה הזכאי לפרס.

ד.

למען הסר ספ ק  ,יובהר כי  ,החלטות עורכת הפעילות בכל שלבי הפעילות  ,הינ ן סופי ו ת
ולא ניתן יהא לערער עליה ן  ,כל זאת בכפוף לז כותה של עורכת הפעילות לבטל זכיית
משתתף אשר לא עמד בתנאי תקנון זה.

ה.

בעצם השתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול
הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/א ו למי מטעמה בלבד.

-3ו.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות
במידה ש יימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא
בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין .במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת
הפעילות רשאית שלא להע ניק ו/או למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי
מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה ועורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את
הפרס למשתתף הבא אחריו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות .

 . 5הפרס
" הפרס " :חבילה של זוג כרטיסים למשחק בשלב הבתים במונדיאל  2018שיתקיים
ברוסיה  +כרטיסי טיסה ובית מלון.
 . 6שונות
ז.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים בדבר הפעילות  ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ח.

מובהר כי ההשתתפות בפעילות  ,לרבות מימוש הזכייה בפרס ים  ,הינ ה על אחריותם
הבלעדית של המשתת פים בפעילות  .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים
ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן ,נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,לרבות הוצאות
ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה
מהשתתפות בפעילות או מימוש  /אי מימוש הזכייה ו/או בק שר עם הפעילות או כתוצאה
מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות
עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

ט.

המשתתפים בפעילות  ,בעצם השתתפותם ,ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה.
בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעיל ות ו/או מי מטעמה
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר ל הגרלה ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או
לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר ל הגרלה ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

י.

עורכת הפעילות וטמפו משקאות בע"מ לא יהיו אחראיות לכל נזק שיגרם ללקוח ו/או
למשתתף במבצע (ככל שיג רם) עקב מימוש הפרס ,לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור) לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או כל נזק אחר ,מכל מין וסוג שהוא.

יא .

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם
ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

יב .

תקנון זה יעמוד לעיון ב משרדי עורכת הפעילות בכתובת  :המלאכה  18נתניה.

יג .

בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר ,נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד
ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

