
 באר שבעביג 

 " ביגי"קמפיין פסלים תחרות  תקנון

 הגדרות .1
 

אלא אם כן נאמר , תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידן, להלןהמפורטים  למונחים

 :מפורשות אחרת

במסגרתה  "באר שבעביג "ז המסחרי שלבים שתתקיים במרכ 3תחרות בת   "התחרות"

 .מבין כלל המשתתפים בתחרותבפרס  ו זוכיםבחריי

 

' מרחמ "ביג מרכזי קניות בע -ו מרכזים מסחריים שותפות מוגבלת ביג  "המארגנים"
 הרצליה פתוח    , 1ספיר 

 
   ("המארגנים": להלן)

 

 "לקוח"

  

באחת ומעלה  (חדשים שקליםתשעים ותשעה )₪  99טובין בסך כל הרוכש 

 המשתתפות בתחרות" באר שבעביג "מרכז המסחרי החנויות המצויות ב

 .("החנויות המשתתפות": לןלה)

 

  .לתקנון זה 'נספח ארשימת החנויות המשתתפות מצורפת כ

 או "המשתתף"

המשתתף "

 "בתחרות

זה על גבי גלוית ההשתתפות  כנדרש על פי תקנוןשמילא את פרטיו לקוח  

 .לכל הפחות, כהגדרתה להלן והשתתף בשלב הראשון לתחרות

 

גלוית "

 "ההשתתפות

לתקנון ' ומנויות בנספח א) קוחות החנויות המשתתפותשתימסר לל גלויה 

( תשעים ותשעה שקלים חדשים)₪  99בכפוף לרכישת טובין בסך ( זה

 . ומעלה באחת מהחנויות המשתתפות

 

( ₪ 99מעל סך של ) בצירוף חשבונית הקניה בלבדכל גלוית השתתפות 

 תקנה ללקוח המחזיק בה זכות' באחת מן החנויות המנויות בנספח א

 .השתתפות אחת וחד פעמית להשתתפות בתחרות

אופן זכייה "

 "בתחרות

 :באופן הבא על שלביה יבחרובתחרות ים הזוכ 

נציגי ,  קנון זהבתבמהלך תקופת התחרות כהגדרתה  –בשלב הראשון  .1

את הגלויות בהן מנויות הסיבות המיוחדות המארגנים יבחרו 

  .ביותר לפי שיקול דעתםוהמקוריות 

תחרות בו מתקיים חידון בכל יום במהלך תקופת ה -בשלב השני .2

אשר , זוגות משתתפים 2ישתתפו  7.2כמפורט בסעיף טריוויה 

בחידון טריוויה  ,ביותרוהמיוחדות גלויותיהם נבחרו כמקוריות 

זוג  כל. "בחצי היורם" בתוכנית דרום רדיובשידור חי בתחנת 

שתתף אשר מ. יתחרה האחד מול השני בחידון הטריוויה משתתפים

.  ענה על מספר רב יותר של תשובות נכונות יעלה להשתתף בשלב  הגמר
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משתתפים להתמודד בשלב  2כך שבכל יום בו מתקיים החידון יעלו 

  .משתתפים לשלב הגמר 11כך שסך הכל יעלו . המפורט להלןהגמר 

המשתתפים אשר צלחו את שני שלבי ( ששה עשר) 16 –בשלב הגמר  .3

: להלן)הפיל " ביגי"יקבלו פסל בדמות , ילהתחרות כמפורט לע

צוות שופטים המורכב  8.4ויתבקשו לעצבו כמפורט בסעיף ( "הפסל"

יכריע לפי שיקול דעתו בדבר הפסל המעוצב  כמפורט להלןמהנציגים 

 .היפה והמעניינת ביותר, בצורה המקורית

 

 : הרכב השופטים

 ;'נציגי בית הספר לאומנויות מקיף ז        

  ;ביג ינציג         

 ;מ"ספקית הפרס הראשון אחים אברהמוף בע י נציג       

  (."צוות השופטים": להלן)        

 .שלבי התחרות 3זכה בכל אשר  תחרותמשתתף ב  "זוכה בתחרות"

 

פרסומי "

 "תחרותה

 המגזר, ו בעיתונות המקומית במגזר הכללימודעות פרסומת שיפורסמ 

ברשת החברתית  ,"קניונים"אתר האינטרנט פיעו ביו, והמגזר הרוסי הערבי

 במערכת, ברדיו דרום ישודרו ," ביג" האינטרנט של באתר, "פייסבוק"

וכן במודעות  ,באר שבעבשלטי חוצות ב , BIG של מרכזי תהפנימי הכריזה

 .  BIGמרכזי ב המשתתפות בתחרות בחנויותשיתלו 

יזכה בתחרות ום הראשון אשר יגיע למק המשתתף :הפרס הראשון  "יםהפרס"

למבוגר אחד טיסה  כרטיס :לילות הכוללת 2עד למשך חופשה משפחתית ב

עד ילד אחד (: כולל בטיסת החזור)גילאי הילדים )כרטיסים טיסה לילד  2-ו

כרטיסי כניסה , לינה וארוחת בוקר  על בסיס ( 11עד גיל וילד שני   7גיל 

( "שה משפחתית ביורודיסניחופ": להלן) "יורודיסני" השעשועים לפארק

 . לתקנון 10.10האמורות בסעיף  והכל בכפוף להתניות

קונסולת משחק המשתתף אשר יגיע למקום השני יזכה ב :הפרס השני

"Wii"  ומשחק מתנה .  

המשתתף אשר יגיע למקום השלישי יזכה בתווי קניה בסך  :הפרס השלישי
  ."אנטר"חנות לרכישה ב₪  1,000של 

 

הפרסים : פים בשלב השני שלא עלו לשלב הגמרים למשתתפרסי תנחומ

שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים למשתתפים בשלב  הבאים יחולקו לפי

או /למשתתפים בתחרות לא תהיה כל טענה ו. השני שלא עלו לשלב הגמר

 :תביעה בקשר לכך

 ".אווזי"שמונה שוברים לארוחה זוגית במסעדת  .1

 ".פטפוט"מסעדת ארבעה שוברים לארוחה זוגית  ב .2

 ".פומה"כל אחד לקניה בחנות ₪  250על סך ארבעה תווי קניה  .3



- 3  -

 
ת תקופ"

 "התחרות

 16.10.2011 וסיומה ביום 12:00בשעה  2.10.2011תקופה שתחילתה ביום  

 .  19:00בשעה 

 יספק"

 " יםהפרס

 .417415715 .פ.ח מ"אחים אברהמוף בע – פרס ראשון 

 11דרך בן גוריון  511716714. פ.ח מ"עב( ישראל)אופיס דיפו   –פרס שני 
 .51260בני ברק 

   ."(אנטר: "להלן) 23525415פ .ח מ"בעי אנטר .ל.א -פרס שלישי

 

   -פרסי תנחומים למשתתפים בשלב השני שלא עלו לשלב הגמר

: להלן) התעשיה יהוד' רח 513094144. פ.חמ "בע אווזי באר שבע -
 (."אווזי"

באר  122מרחוב הרצל  511877359. פ.ח מ"ון בעאורי ושחר שירותי מז -
 (."פטפוט": להלן) שבע

מרחוב שביל  510899214. פ.ח מ"שיווק מוצרי ספורט בע' גורנדמן ושות -
 (."פומה": להלן) תל אביב 6התנופה 

 

 פרשנות .1

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים /בכל מקרה של סתירה ו 2.1
 .תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, חרותתכלשהם בדבר ה

 .בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים 2.2

 .כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא ינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה 2.3

 כללי .5

או /די להפסיק את התחרות והמוחלט והבלע םעל פי שיקול דעת םרשאי המארגנים יהיו .3.1
 .או לערוך בה כל שינוי לרבות המועדים בכל עת בהודעה בכתב/חלק ממנה ו

דרך ' ברח, באר שבעניתן יהיה לעיין בתקנון התחרות במשרדי הנהלת מרכז מסחרי ביג  .3.2
 .בשעות מקובלות ובתיאום מראש,  מרכז ביג באר שבע 21חברון 

 והחלטות פרסום ,זוכיםה בחירת לרבות ותהתחר של לקיומה הנוגעות ההחלטות כל .3.3

  .הבלעדי דעתם שיקול פי ועלאו על ידי צוות השופטים /והמארגנים  ידי על תעשנה אחרות

 בנוגע החלטתם את לנמק חייבים יהיו לאאו צוות השופטים /והמארגנים מובהר כי  .3.4
 .רעתםהכ על לערער יהיה ניתן ולא התקנון פי על אחרת החלטה וכל בתחרות לזוכים

 ידיעות או/ו מודעות בתקשורת לפרסם הבלעדי םדעת שיקול פי על םרשאיהמארגנים יהיו  .1.2

  .התחרות לגבי פרטים ובהם אחרים פרסומים או/ו

 משתתפים כמות עקב התחרות את לבטל או/ו להפסיק שלב בכל םרשאי ויהיהמארגנים  .3.6

 למי כי בהרמו .מראש הודעה כך על שתפורסם ובלבדם אחר טע מכל או/ו נמוכה
  .לכך בקשר טענה תהא כל לא בתחרות מהמשתתפים

 פי על, זה בתקנון שנקבעו כפי התחרות כללי את לשנות םרשאיהמארגנים יהיו  כי מובהר .3.7
  .מראש הודעה כך על שתפורסם ובלבד הבלעדי םדעת שיקול



- 4  -

  .המשתתפים של הבלעדית אחריותם על תהא שלביה כל על בתחרות ההשתתפות .3.8

 וכל ממוני ובלתי ממוני נזק, הטוב בשם פגיעה ,נזק לכל באחריות יישאו לא המארגנים .3.9

 השתתפותם עם בקשר או/ו עקב מהמשתתפים למי ייגרם אשר שהוא וסוג מין מכל נזק

  .בתחרות השתתפותם אי או/ו

 למתן חוזה כדין זו תחרות של ודינה זה תקנון של דינו כי בזאת מובהר ספק הסרלמען  .3.10

 הכרעה כל, על כן .1973—ג"התשל ,(כללי חלק)ם החוזי לחוק 33 סעיף תוהורא ציונים
 משתתף כל. משפט בבית לדיון נושא תהיה אל התחרות במסגרת שתתקבל החלטה בכל

  .זה בעניין טענה כל להישמע תוכל ולא ,זה בסעיף לאמור שמודע כמי מוחזק בתחרות

 הצהרות המשתתף .5

 תחרותאו המבקש להשתתף ב/ר המשתתף ומאשר ומצהי, בהשתתפותו בתחרות מסכים .4.1
כי קרא את התקנון וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים 

 .או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין/המשתתף ו

מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר , או המבקש להשתתף בתחרות מסכים/המשתתף ו .4.2
או דרישה הקשורה במישרין או /או תביעה ו/מכל טענה ו םאו מי מטעמ/ו המארגניםאת 

 .תחרותבעקיפין ב

 הגבלת השתתפות .4

עובדי המרכז  על ,אסורה על עובדי קבוצת חברות ביג מרכזי קניות תחרותההשתתפות ב .5.1
ובני  יםהפרס יובני משפחותיהם וכן אסורה על עובדי ספק" באר שבעביג "המסחרי 

 . משפחותיהם

 תחרותה יתנא

 הגלויהמילוי פרטים וכתיבת  – שלב ראשון .1

באחת מן  (שקלים תשעים ותשעה)₪  99העולה על סך של  סכוםב טוביןלקוח אשר ירכוש  .6.1
 גלוית השתתפותיהיה זכאי לקבל  ,לתקנון זה 'בנספח אכמפורט המשתתפות החנויות 

 . אחת בלבד

, יום מימי תקופת התחרות גלויות ההשתתפות יחולקו בקופות החנויות המשתתפות בכל .6.2
 בכפוף לרכישת טובין בסכום, 21:30ועד  09:30דהיינו בין השעות , בשעות פעילות החנויות

ויחולקו בעת מתן החשבונית בגין הרכישה  ,(תשעים ותשעה שקלים)₪  99העולה על 
 .בלבד

 סרט קופה רושמת המעיד על ביצוע הרכישה לא יהווה חשבונית לצורך, למען הסר ספק
 .תקנון זה וזאת אף אם על פי דין ניתן לראותו כחשבונית מס

יובהר בזאת כי לקוח לא יהא זכאי לקבלת גלוית השתתפות אלא בעת התשלום בגין  .6.3
ר פניות לקבלת גלויה שיתבצעו לאח. רכישת הטובין ובעת קבלת חשבונית מס בקופה

נית מס בגין רכישת אף אם יציג הלקוח חשבו, עננההרכישה ולאחר עזיבת החנות לא תי
טובין שבוצעה בתקופת התחרות  ואף אם לא חולקה גלויה בעת הרכישה מטעמים 

 . תחרותהקשורים בחנויות המשתתפות ב

כל גלוית השתתפות תקנה ללקוח אפשרות להשתתף בתחרות כהגדרתה בתקנון זה בכפוף  .6.4
 :הוראות להלןמלא את הגלויה בהתאם לשהלקוח י לכך 

וכן פרטים נוספים  האישיים את פרטיוי הגלויה על גבלא ימהלקוח  .6.4.1
  :וכדלקמן

  שם משפחהושם פרטי; 
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 מספר תעודת זהות; 

 כולל מיקוד, כתובת מגורים; 

 ליצירת קשר נייד וטלפון נייח טלפון 'מס; 

 כתובת דואר אלקטרוני; 

 מספר חשבונית רכישה וסכום רכישה; 

 באר שבעביג "שם החנות בה נרכש הטובין ב." 

   תנאי להשתתפותהפרטים כמפורט לעיל מהווה  כלמסירת מובהר כי 
  .תחרותב הלקוח

שורות  (תיש) 1סיפור קצר ומשעשע בן , במקום המיועד לכך על גבי הגלויה, הלקוח יכתוב .6.5
 "( הגלויה" :להלן)" ?מדוע מגיעה לי חופשה משפחתית ביורודיסני": בנושא

 נתון, עובדה לכל לרבותהגלויה  כןלתו בלעדי באופן אחראים יהיו המשתתפים כי מובהר .6.6
 פטורים יהיו והם גלויהה לתוכן אחריות כל תהיה לא למארגנים וכי בו שקיימים ואמירה

 – ה"תשכ, הרע לשון איסור חוק הוראות לרבות דין כל הוראות מכוח שכזו מאחריות
1965.  

לופין או לחי בתום כתיבת הגלויה ימסור המשתתף את הגלויה בחנות בה קיבל אותה .6.7
 .בתיבת לאיסוף הגלויות שתוצב במרכז המסחרי

או /מלאו גלוית ההשתתפות באופן חלקי ואשר ילקוחות  מובהר בזאת כי, למען הסר ספק .6.8
ולא תחרות השתתפות ב יפסלו מכלאו באופן חסר /או בלתי קריא ו/או בלתי ברור ו/שגוי ו

 .יהיו זכאים לקבלת הפרס

מועדים אשר יקבעו על ידי המארגנים על ב' ה-'בימים א, מבין כל הגלויות שיאספו מדי יום .6.9
ביותר על ידי נציגי או המשעשעות /המקוריות ופי שיקול דעתם הבלעדי תבחרנה הגלויות 

הזוכים בשלב הראשון " :להלן)המארגנים  על פי וכותביהם יבחרו כזוכים בשלב הראשון 
  (."של התחרות

 בהתאםבשלב הראשון לתחרות  המארגניםנציגי יבחרו על ידי הזוכות  תיוגלוכי המובהר  .6.10
, ניסוח רמת ,ענייןובין היתר  יהםעל יד קבעוישנוספים  קריטריונים פי ועל םדעת לשיקול
  .סגורה ברשימה מדובר אין כי מובהר - הומור, מקוריות, בהירות

שיוגשו במסגרת  ותגלויב מוששי כל לעשות םרשאי והימארגני התחרות י כי מובהר .6.11
 ועיצוב שינויולרבות תוך  אחרת מדיה בכל או בדפוס ,באינטרנט םמפרסו לרבות ,התחרות

 .שכנדר קרדיט ומתן המחבר של שמו פרסום תוךוהכל  ותגלוינוסח ה רענוןו עריכה ,מחדש

: לןלה) "בחצי היורם" בתוכנית דרום השתתפות בחידון טריוויה בתחנת רדיו –שלב השני  .7
 "(תוכנית הרדיו"

בשעת שידור תוכנית ) 12:00-14:00 בין השעות', עד ה' בימים א, במהלך תקופת התחרות .7.1
 2, הרדיו באמצעות הטלפון בתוכניתישתתפו בשידור חי בכל יום "( בחצי היורם"הרדיו 

: להלן)בחידון טריוויה יומי משתתפים מתוך הזוכים בשלב הראשון לתחרות אשר יתחרו 
 (. "נים היומייםהחידו"

ובכל חידון , בכל יום בתאריכים הנקובים להלן כ יתקיימו שני חידונים יומיים"בסה .7.2
כאשר בכל ( הרדיו משתתפים ביום שידורים של תוכנית 4כ "בסה)משתתפים  2יתחרו 

זוכה יהא המשתתף .  רק אחד מהמשתתפים יוכרז כזוכה בשלב הראשון לתחרות שעה
: הנכונות הגדול ביותר באותו סבב של החידון להלן אשר צבר את מספר התשובות

 (."הזוכים בשלב השני בתחרות"
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 :מועדים כדלקמןב היומיים יתקיימו בתוכניות הרדיו החידונים, למען הסר ספק .7.3

 .12:00-14:00בין השעות  2.10.2011 ביום .7.3.1

 .12:00-14:00בין השעות   3.10.2011ביום  .7.3.2

 .12:00-14:00בין השעות  4.10.2011ביום  .7.3.3

 .12:00-14:00בין השעות   5.10.2011ביום  .7.3.4

 .12:00-14:00בין השעות  6.10.2011 ביום .7.3.5

 .12:00-14:00בין השעות  9.10.2011 ביום .7.3.6

 .12:00-14:00בין השעות  10.10.2011ביום  .7.3.7

 .12:00-14:00בין השעות   11.10.2011ביום  .7.3.8

 2ת הרדיו יהא וכניני בתחרות ליום שידורים של תיובהר כי מספר סך הזוכים בשלב הש .7.4
הימים בהם  8זוכים במהלך  11סך הכל יהיו . אשר יעלו לשלב הגמר של התחרות, זוכים

  .כמפורט לעילאשר יעלו לשלב הגמר , יתקיימו החידונים היומיים 

 השתתפות באירוע הגמר –שלב הגמר .8

 ,("המשפחה: "להלן)מבני משפחתם  3הזוכים בשלב השני בתחרות יוזמנו יחד עם  16 .8.1
 (."אירוע הגמר": להלן )להשתתף בשלב הגמר 

מבוגרים  2בני משפחה וביניהם  4" משפחה"כתנאי להשתתפות באירוע הגמר תכלול כל  .8.2
 .16גיל לתחת מושני ילדים 

 . 12:00החל מהשעה  16.10.2011ביום , באר שבעאירוע הגמר יתקיים במרכז המסחרי ביג  .8.3

עבור כך כל משפחה תקבל . ייחודי משלהעל כל משפחה לעצב את הפסל שקיבלה באופן  .8.4
 . ציוד צביעה וכן פסל

. או פוגעניים/מובהר בזה כי חל איסור על המשתתפים לעשות שימוש במסרים פסולים ו .8.5
 נתון, עובדה לכל לרבותלעיצוב הפסל  בלעדי באופן אחראים יהיו המשתתפים כי מובהר

 פטורים יהיו והםגלויה ה לתוכן אחריות כל תהיה לא למארגנים וכי בו שקיימים ואמירה

 – ה"תשכ, הרע לשון איסור חוק הוראות לרבות דין כל הוראות מכוח שכזו מאחריות
1965.   

 .18:00ועד  12:00יובהר כי פרק הזמן לעיצוב הפסלים הינו בין השעות  .8.6

אשר , יחל שלב השיפוט אליו יוזמן צוות השופטים לבחירת הפסל הזוכה 19:00בשעה  .8.7
הזוכים ": להלן)משפחה שעיצבה אותו בחופשה משפחתית  ביורודיסני יזכה את ה

 (. "בתחרות

 הזוכה בתחרות .9

 :בהתקיים התנאים הבאים, לפרס יהיה זכאיבמקום הראשון בתחרות  הזוכה .9.1

ובין   ובמקום ובשעה כפי שיתואמו בינ, בתחרות התייצב במועד ההזוכ .9.1.1
 .או מי מטעמם לצורך קבלת הפרס/המארגנים ו
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בפני נציג . ז.באמצעות הצגת ת הבתחרות יזדהגמר הבתחרות בשלב  ההזוכ .9.1.2
 .המארגנים

שנבחר  הככל שתעודת הזהות לא תתאים למספר תעודת הזהות של הזוכ
או לפסול את זכייתו /בתחרות יהיו המארגנים רשאים לפסול את הזוכה ו

 .או לפעול בכל דרך אחרת שתיראה להם/ו

 . קיבלו לידיהם את הפרסהזוכים יחתמו על טופס המעיד כי  .9.1.3

 בבחינת והן סופיות הןבכל אחד משלבי התחרות  הזוכים בחירת לענייןהשופטים  החלטות .9.2

 1973- ג"תשלה ,(כללי חלק)ם החוזי לחוק 33 סעיף בהוראת כאמור "הערכה"/"הכרעה"
 .בתחרות הזוכים שמות יתפרסמו 16.10.2011 בתאריך

 הפרסים .17

למקום הראשון בתחרות יזכה בחופשה משפחתית המשתתף אשר יגיע : הפרס הראשון .10.1
גילאי )כרטיסי טיסה לילד  2-למבוגר ואחד טיסה  כרטיס: לילות הכוללת 2 עד למשך

על בסיס לינה  ( 11עד גיל וילד שני   7עד גיל ילד אחד (: כולל בטיסת החזור)הילדים 
ף לתניות פווהכל בכ "יורודיסני" השעשועים לפארקושלושה ימי כניסה וארוחת בוקר 

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות כל תנאי מתנאי ]. לתקנון 10.10בסעיף 
 (. חופשה משפחתית ביורודיסני": להלן) [הפרס הראשון בכל עת בהודעה לזוכה

משחק +   "Wii"המשתתף אשר יגיע למקום השני יזכה בקונסולת משחק : הפרס השני .10.2
 . מתנה

₪  1,000גיע למקום השלישי יזכה בתווי קניה בסך של המשתתף אשר י  :הפרס השלישי .10.3
  .במרכז המסחרי ביג באר שבע" אנטר"חנות לרכישה ב

הפרסים הבאים יחולקו : פים בשלב השני שלא עלו לשלב הגמרפרסי תנחומים למשתת .10.4
או /לפי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים ולמשתתפים בתחרות לא תהיה כל טענה ו

 :תביעה בקשר לכך

 ".אווזי"ונה שוברים לארוחה זוגית במסעדת שמ .10.4.1

 ".פטפוט"ארבעה שוברים לארוחה זוגית  במסעדת  .10.4.2

 ".פומה"כל אחד לקניה בחנות ₪  250ארבעה תווי קניה על סך  .10.4.3

. באר שבעהנהלת המרכז המסחרי ביג  במשרדיבתחרות ים הזוכ לידי וימסר יםהפרס .10.5
 . פרסהזוכים יחתמו על טופס המעיד כי קיבלו לידיהם את ה

 ובחריבכל דרך ואופן בו , יםוהפרס יםהזוכ לפרסם את פרטי םרשאי יויה המארגנים .10.6
מסכים ומאשר כי  תחרותב כל משתתף. בכפוף להוראות כל דין, לצורך קידום מכירות

, או מצולם באמצעי התקשורת השונים/מפורסם ו או/דבר זכייתו עשוי להיות מסוקר ו
מביע המשתתף  תחרותהאינטרנט וכי בהשתתפותו ב רבאת, בעיתונות, לרבות בטלוויזיה

במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים  או צילום שמו ותמונתו/את הסכמתו לפרסום ו
 .םאו על ידי מי מטעמ/והמארגנים הנעשים על ידי 

 לרבות, יםהפרס עם בקשר שהוא וסוג מין מכל אחריות כל תהיה ולא אין מארגניםל .10.7

או רמת /סוג ו, שעות הטיסה, ולרבות לענין חברת התעופה .םיהפרס שלם ואיכות םטיב
  .המלון וכיוצא בזהאו מיקום /ו

 לאיכותו הנוגעות טענות לרבותים הפרס עם בקשר טרוניה או/ו טענה כל תהיה לא יםלזוכ .10.8
  . הפרס של ולטיבו
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מראש על ידי ספק הפרס וימסר מועד החופשה המשפחתית ביורודיסני הינו במועד שיקבע  .10.9
 . במועד מסירת הפרס לזוכה

החל  תהיה ניתנת למימושיל מובהר כי החופשה המשפחתית ביורודיסני כהגדרתה לע .10.10
ולא ניתן  20.3.2012ועד  1.1.2012או בין התאריכים  15.12.2011ועד  2011מחודש נובמבר 
 . או לאחר תאריכים אלה/או להקדים ו/יהיה להתנות ו

. ך התאריכים האמורים והטיסה חזרה ביום שבתטיסת ההלוך תהיה ביום חמישי במהל
  ובבית המלון Tבמחלקת  ת בטיסה הינם על בסיס מקום פנוי בטיסותהמקומו

מובהר בזה כי במידה והזוכה יבחר לממש את זכייתו במהלך חודשים נובמבר ודצמבר 
 . לכל נוסע$ 125דרש הזוכה לשאת בעלות בסך של יי 2011

$ 50שא בעלות של יי Vייתו באמצעות טיסה במחלקת במידה והזוכה יבקש לממש זכ
 . לנוסע לכל כיוון

הזכייה אינה ניתנת למימוש בעת חגים ישראלים או חגים מקומיים או בעת קיומם של 
 . אירועים מקומיים גדולים

במידה ויחול שינוי בגובה המיסים וההיטלים כפי שהם נכון למועד פרסום התקנון 
 . עים בהפרשי המיסיםשאו הנוסיי( 2.10.2011)

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות כל תנאי מתנאי הפרס הראשון בכל עת ]
 [בהודעה לזוכה

 יםבכרטיס םלהמיר או/והטיסה  יכרטיס תוקף את להאריך יהיה ניתן לא כי מובהר .10.11

 .כסף בשווה או/ואחרים 

 בכל כאמור בפרס זוכה של זכייתו את לבטל או/ו לעכב זכותם על שומרים המארגנים  .10.12
 :הבאים מהמקרים אחד

 ;לפרס הזוכה של לזכאותו בקשר מרמה או/ו זיוף או/ו תקינות לאי חשש .10.12.1

 או/ו לעכב , זה תקנון פי על או/ו דין כל פי על, בה יש אשר אחרת סיבה כל .10.12.2

 ;לממשו או/ו הפרס מסירת את לבטל

 . כסף בשווה או/ו בכסף הפרס את להמיר רשאי אינו הזוכה .10.13

 ניתן ואינוובני משפחתו שפרטיהם פורטו בגלוית ההשתתפות  לזוכה אישי ואה הפרס .10.14

  .םכלשה שלישיים לצדדים להמחאה או/ו להסבה

 בתחרות זכייתו ממועד ימים 21 בתוך הפרס את לקבל דרש לא הזוכה בו במקרה .10.15
 הזכייה את לבטל רשאים יהיו המארגנים

 או כולן, זה בתקנון ורטותהמפ התחרות הוראות אחר מילא לא הזוכה שבו במקרה .10.16
 . כאמור הזכייה את לממש חייבים יהיו לא המארגנים, מקצתן

 כל, שהיא סיבה מכל חולק שלא בפרס לעשות הזכות את לעצמם שומרים המארגנים .10.17
 . הבלעדי דעתם שיקול לפי פעולה

 .יימסר לאפוטרופסיו לאחר זיהויו קטיןשזכה בו  פרס .10.18

 אישור": להלן)אישור המעיד על זכייתם תחרות ב הלזוכ יימסרועד מסירת הפרס במ .10.19
 .זהות וחתימה על כתב קבלה תעודתוזאת בכפוף להצגת מארגנים על ידי נציג ה( "הזכייה
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באחריות בגין אי  ולא ישאמארגנים ה. הזכייה הינה על הזוכים בלבד למימוש האחריות .10.20
 .בעקיפין או במישרין בזוכים, בגין סיבות התלויות הפרסמימוש 

שלא למסור את מארגנים יהיו רשאים ה, תקנון זה והוראות כל דין מהוראותלגרוע  לימב .10.21
 .מכל בחינה שהיא, שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין מיהפרס לידי 
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 באר שבערשימת חנויות ביג  -' נספח א

  
 

  השוכרשם 
 

 

H&O הוניגמן 

ML הוניגמן קידס גברים 

TNT ורטהיימר 

 זברה אביעד

 זיפ אדידס

 טאור רקורד אווזי

 2111עידן  אוטו דיפו

 תמנון אופטיקה הלפרין

אופטיקה 
 תפוז מרקוביץ

 מגנוליה אופיס דיפו

 מולאן אייס

 מחסני חשמל אירופלקס

 מקדונלד אירוקה

 מקס שוארמה אלמ

 ml women אנטר

 נעלי מקסים אפריל

 נעמן ארומה

 נקניקיות ביוטי קאר

 סבנטין בייק קלאב

 סופר פארם ביתילי

 סלקום בסט מובייל

 סקטור גולברי

 עונות גולף

 פולגת קו&גולף

 פומה גידיס

 פוקס גלי

 פוקס הום גאמפ

 פטפוט גלידה

 פיס דלתא

 קידס קלאב גב' דר

 קיוסק 

 קמפאי 

 קנדילנד 

 קרייזי ליין 

 ריקושט 

 שילב 

 שכולו טוב 

 תבליני מימון 
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