
   פולג ביג –תחרות כשרונות צעירי�  תקנו�                    

  

 החל מיו�שרונות צעירי� יתחרות כ עריכת  עלבזאת מודיע "פאוור סנטר פולג ניהול שותפות מוגבלת"

   :כמפורט להל�תחרות כפו� לתקנו� התחרות תיער� בה. 16.8.2010יו� ועד ל  26.7.2010

  

  הגדרות

אלא א� כ� נאמר מפורשות ,  זה המשמעות המופיעה בציד�בתקנו� תהא , המפורטי� להל�למונחי�

  :אחרת

  

, המועמדי� כהגדרת� להל�בהשתתפות  צעירי� נושאת פרסי� תתחרות כישרונו "תחרות ה"

  ; תנאי תקנו� זההמקיימי�

 

שלבי "

  "התחרות

  

וכ�  26.7.2010' ב מבחני מיו� ראשוניי� אשר יערכו ביו� '  שלב המיו� הראשוני. 1

בשלב המיו� הראשוני .  להל�8כמפורט בסעי� ) "ימי המיו�": להל�(2.8.2010' בביו� 

אשר מילאו טופס השתתפות )  מועמדי� מכל יו� מיו�5( מועמדי� 10יבחרו 

 10. כהגדרתו להל� בהתא� לתנאי תקנו� זה ומסרו הטופס לידי נציג עור� המבצע

  . המועמדי� הנבחרי� יעברו לשלב חצי הגמר

 המועמדי� שעלו לשלב 10 מועמדי� מבי�  4 מבחני מיו� לבחירת ' שלב חצי גמר. 2

  . 9.8.2010' במבחני� אלו יערכו ביו� . חצי הגמר כאמור

 שלב בחירת הזוכה בפרס הראשו� בתחרות וכ� הזוכי� במקו� – הגמר הגדול. 3

   .16.8.2010' ב הגמר הגדול יער� ביו�. במקו� השלישי ובמקו� הרביעי, השני

"�" תחרות העור

 ”BIG" או

  550017677' מס מרכזי� מסחריי� שותפות מוגבלת ביג
  9*004315*52. צ.מ ח"בע) 1995(נצבא החזקות 

   הרצליה פתוח   7שתיה� ביחד ולחוד מרחוב יד חרוצי� 

 

צוות "

 "שופטי�ה

 אריק משעלימר 
  מאור סיטבו�מר 
  דניאל ב� יוס�מר 

 

המשתתפי� "

  "בתחרות

  . מילאו טופס השתתפות בנוסח המצור� לתקנו� זהמי ש

  "ועמדי�המ"

  

  .מי שעמד בתנאי המיו� והשתת� באחד או יותר משלבי התחרות

  

 י�זוכה"

  "תחרות ב

  :ארבעה זוכי� כדקלמ�

  . המועמד אשר זכה לניקוד הגבוה ביותר על ידי השופטי�– הזוכה בפרס הגדול. 1

, דורג על ידי השופטי� במקו� השני המועמד  אשר – הזוכה במקו� השני. 2

  .בהתבסס על גובה הניקוד שנית� לו

,  המועמד  אשר דורג על ידי השופטי� במקו� השלישי– הזוכה במקו� השלישי. 3

  .בהתבסס על גובה הניקוד שנית� לו

,  המועמד  אשר דורג על ידי השופטי� במקו� הרביעי–הזוכה במקו� הרביעי. 4

  . שנית� לובהתבסס על גובה הניקוד

 

 טופס"

 "השתתפות

  ;טופס למילוי פרטי המשתתפי� בתחרות

בקופות , "פולגביג "הטופס יחולק למשתתפי� במשרדי הנהלת המרכז המסחרי 

 וכ� יפורס� באתרי האינטרנט "פולגביג "החנויות השונות במרכז המסחרי 

�   ;כהגדרת� להל

אשר ימולא על , תתפותההשתתפות בשלב המיו� הראשוני מותנית בהגשת טופס הש

לידי נציגי עור� התחרות באחד מימי , ידי המשתת� בהתא� להוראות תקנו� זה

�לא תורשה השתתפות בתחרות על שלביה אלא בכפו� להגשת טופס . המיו

 .השתתפות תקי� בלבד
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אתרי "

   "האינטרנט

 www.bigcenters.co.il – אתר ביג מרכזי קניות

  www.kenyonim.com – אתר קניוני�

  

  

 הפרסי�"

 "תחרותב

  :בתחרותזוכי�  ה4'  לשיחולקו הפרסי�

הזוכה במקו� הראשו� יהיה רשאי להקליט סינגל  :הפרס לזוכה במקו� הראשו�

  .90fmבאולפ� מקצועי אשר יושמע בהשמעת בכורה ברדיו ) תקליט שדרי�(

  .' אינ-22 *  מתנת החשמל הסיטונאי *  LCD מס� –יהפרס לזוכה במקו� השנ

  טהיימרורספורט ולמימוש ב –ח " ש400ס "שובר ע *  שלישימקו�

  .אפניקה' ארוחה זוגית בג*  מקו� רביעי
 

 תקופת"

 "התחרות

בשעה  16.8.2010וסיומה ביו�  18:00 בשעה 26.7.2010 שתחילתה ביו� תקופה

או / וביג שומרת לעצמה את הזכות להארי� או לקצר את תקופת התחרות. 22:00

  . את שלביה

טפסי ההשתתפות יפורסמו באתרי האינטרנט כבר החל מיו� , האמורעל א. 

.7.201018. 

 הפרסי� יספק"

 "תחרותב

 "אלי ומיטל אבוטבול–אפרטי. מוסיקה"*   ראשו�מקו� .1

 .מ"בע) ב� אליעזר& מקבוצת סופר (החשמל הסיטונאי  *  שנימקו� .2

   .מ"בע) 1997(ספורט ורטהיימר שיווק וסחר *  שלישימקו�  .3

 .)אפניקה'ג (מ"נתניה בע ושיס*מקו� רביעי .4

ספק "

  "השירותי�

 תבצע בעבור עור�  אשר,052679701. מ. ע"אלי ומיטל אבוטבול–אפרטי. מוסיקה"

 ;או הניהול של התחרות/או הביצוע ו/המבצע את שירותי ההפקה ו

  פרשנות 2

או אי התאמה כלשהי בי� הוראות תקנו� זה לפרסומי� אחרי� / של סתירה ומקרה בכל 2.1

 .תגברנה הוראות תקנו� זה לכל דבר ועניי�, תחרותהה� בדבר כלש

2.2 �  . השימוש הינו בלשו� זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל ג� פניה בנקבה או ברבי�זה בתקנו

  . ניתנו לש� הנוחות בלבד ולא ינת� לה� כל משקל בפרשנות תקנו� זההסעיפי� כותרות 2.3

  כללי 3

3.1 �שלא לערו� את התחרות המוחלט והבלעדי  יהיה רשאי על פי שיקול דעתו תחרותה עור

המועדי� או קיצור /הארכת וכל שינוי לרבות כללי התחרות או לערו� ב/ו האו חלק משלבי

  .בכל עת בהודעה בכתב

3.2 � במשרדי ביג, "ביג מרכזי קניות"באתר האינטרנט  תחרות לעיי� בתקנו� היהיה נית

ביג "כ� במשרדי הנהלת וח ו פיתהרצליה, 7יד חרוצי� ' ברח, מ"מרכזי� מסחריי� בע

ת " אזוה8589. ד.נתניה ת, 5רחוב גיבורי ישראל שכתובתו פולג במרכז המסחרי ביג , "פולג

  .בשעות סבירות ובתיאו� מראש ,פולג

   המשתת.הצהרות 4

תחרות או המבקש להשתת� ב/מאשר ומצהיר המשתת� ו,  מסכי�תחרותב בהשתתפותו 4.1

ותיו וג� א� לא קרא את התקנו� מסכי�  את הוראעליוכי קרא את התקנו� וקיבל 

  . זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניי�תקנו�כי בתחרות  להשתת� מבקשאו ה/המשתת� ו

מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר , מסכי�בתחרות או המבקש להשתת� /ו המשתת� 4.2

� או דרישה הקשורה במישרי/או תביעה ו/ מכל טענה ומטעמהאו מי /ועור� התחרות את 

 �  .בתחרותאו בעקיפי

לרבות , המפורטי� בתקנו� זהתחרות  כי יכול ויחולו שינויי� בתנאי המשתת�ל ידוע 4.3

  .י�/ולרבות שינוי סוג הפרסתחרות  תקופת ההארכתקיצור או 

   השתתפותהגבלת 5

על עובדי ,  ובני משפחותיה�תחרות אסורה על עובדי חברת עור� התחרותב ההשתתפות 5.1

עובדי חברות , שופטי התחרות ובני משפחותיה�על  , משפחותיה�ובני" אפיריטי."חברת 

  .ספקי הפרסי� ובני משפחותיה�

על פי מילוי טופס ההרשמה אשר גיל� ביו� משתתפי�  אסורה על תחרותב ההשתתפות 5.2

  .י�שנ 10 ' מצעירתקנו� זה 
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 לקטי� פרס הענקת וכ� בתחרות קטי� השתתפותמובהר בזאת למע� הסר כל ספק כי  5.3

 - ,ב"התשכ, והאפוטרופסות המשפטית הכשרות בחוק כהגדרתו נציגו בהסכמת ניתמות

 .חלקיו כל על זה תקנו� תנאי כל עליו יחולו אשר  1962

או תושב מדינת ישראל / אזרח ובפני ורק א� פתוחה לה וההירשמות בתחרות ההשתתפות 5.4

 .ושאינו תאגיד או כל גו� אחר

 

 אי תשלו� 6

 .התחרות �לעור כלשהו בתשלו� כהכרו אינה בתחרות ההשתתפות

  התחרות תנאי 7

 : טפסי השתתפות יחולקו כדלהל�.תחרותהשתתפות בטופס יהיה זכאי לקבל כל אד�  7.1

ועד ליו�  21.7.2010 החל מיו�" פולגביג "במשרדי הנהלת המרכז המסחרי   7.1.1

בי� '  ובימי, 22:00ועד  09:30בי� השעות ' ה''בימי� א, 18:00בשעה  2.8.2010

החל משעה לאחר צאת השבת ועד השעה , ובמוצאי שבת 15:00ד וע 09:30 השעות

23:00.  

במהל� שעות  2.8.2010 יו�עד לו 25.7.2010 מיו�החל  פות החנויות השונותבקו 7.1.2

 ועד 09:30בי� השעות ' ה''שעות הפעילות הינ� בימי� א[הפעילות של החנויות 

החל משעה לאחר צאת , אי שבת ובמוצ14:30 ועד 09:30בי� השעות '  ובימי, 21:30

  ].22:00השבת ועד השעה 

   ;23.7.2010 החל מיו� באתרי האינטרנט כהגדרת� לעיל 7.1.3

אשר ימולא על ידי , השתתפותהההשתתפות בשלב המיו� הראשוני מותנית בהגשת טופס  7.2

לא . לידי נציגי עור� התחרות באחד מימי המיו�, המשתת� בהתא� להוראות תקנו� זה

ומלא ות בתחרות על שלביה אלא בכפו� להגשת טופס השתתפות תקי� תורשה השתתפ

   .בלבד

המיו� שלב אפשרות להשתת� במשתת� יקנה ללא כדי� וטופס השתתפות אשר ימ כל 7.3

 ):" הרישו�הלי�": להל�(צע הלי� של רישו� כדלקמ� ובי שלכ�בכפו� הראשוני 

  . מובהר בזאת למע� הסר ספק כי מספר טפסי ההשתתפות מוגבל

 : בכתב יד ברור וקריא ולרבותעל כל פרטיומילוי מלא של טופס ההשתתפות  7.3.1

  ; מלאש� 7.3.1.1

  ; תעודת זהותמספר 7.3.1.2

  ;גיל 7.3.1.3

  ;כולל מיקוד,  מגורי�כתובת 7.3.1.4

  ;טלפו� נייד ' מס 7.3.1.5

 ;טלפו� נייח' מס 7.3.1.6

 ;אישור בדבר הסכמה לתנאי התחרות כמפורט בתקנו� התחרות 7.3.1.7

7.3.1.8  � ;לבצע בתחרותהמשתת� ש� השיר שמעוניי

 .עדכנית וברורה,  תצור� תמונת המשתת�לטופס הרישו� 7.3.2

 ההורי� הסכמתטופס ההרשמה ל תצור� בתחרות שמשתת� קטי� של במקרה 7.3.3

 �  .ההשתתפות בטופסכמצויי

 .19:00שעה מהעד ולא יאוחר ימי המיו� אחד מבאת טופס הרישו�  המועמד יגיש 7.3.4

 ;פולגרחבת התחרות בביג עמדה אשר תוצב בבהטפסי� יוגשו 

 השירותי� לא יבצעו כל שימוש בפרטי ספקיאו / ותחרותה כי עור� מובהר 7.3.5

 ניתנה הסכמת� א�למעט , אלא כמפורט בתקנו� זהתחרות המשתתפי� ב

 בפרטיה�פרטי לקוחות אשר סירבו לאשר שימוש . המפורשת לשימוש בפרטיה�

שלא על פי תקנו� זה יושמדו בתו� תקופת טופס ההרשמה כפי שנתקבלו ב

  .כל שימוש אלא על פי הוראות תקנו� זה יעשה בה� ולא תחרותה

את ,  בלתי חוזר מאשר המשתת. באופ�תחרותלהשתת. בהגשת מועמדותו ב

 או להשמעת שיר/מצעי תקשורת אחר ואו בא/ו הסכמתו לפרסו� שמו ברשת

  .טענה בקשר לכ�והוא מוותר על כל או בכל אמצעי אחר /בביצועו ברדיו ו



' 4 '  

זכות להשתת� משתת�  הרישו� בהתא� להוראות תקנו� זה יקנה להלי� ביצוע 7.3.6

  . מיו� הראשונישלב הב

7.3.7 � באופ�אשר יבצעו את הלי� הרישו� משתתפי�  מובהר בזאת כי,  ספקהסר למע

כ� מובהר כי . תחרותולא יהיו זכאי� להשתת� ביפסלו או בלתי מלא /ושגוי 

תהווה , ורטי� לעיל שאיננו ברור של הפרטי� המפבאופ�מסירה חלקית או 

  .בתחרותהשתתפות ה לפסילת עילה ותהווה' בלתי תקינההרשמה '

זכות חד פעמית למשתת� מילוי טופס ההשתתפות יקנה  כי בזאת יובהר 7.3.8

כל משתת� בתחרות יהא רשאי למסור טופס רישו� אחד . בתחרותלהשתתפות 

 . ולהבח� פע� אחת בלבדבלבד

וי הטופס יהא בש� ממלא הטופס בלבד מיל; לתחרותשלישי ותר רישו� צד ילא  7.3.9

  ;ובחתימתו

  :שלבי� וכדלקמ� ארבעהבמהל� תקופת התחרות יתקיימו  *תחרות ה 8

החל מהשעה  26.7.2010' ב מבחני מיו� ראשוניי� אשר יערכו ביו� ' שלב המיו� הראשוני 8.1

 22:00ועד השעה  18:30  החל משעה2.8.2010' בוכ� ביו� , לער� 22:00ועד השעה  18:30

 � מועמדי� 10 על ידי השופטי� בשלב המיו� הראשוני יבחרו"). ימי המיו�: "להל�(לער

  ). מועמדי� מכל יו� מיו�5כ "סה(אשר יעברו לשלב חצי הגמר 

  ".פולגביג "שלב המיו� הראשוני יתקיי� ברחבת המרכז המסחרי 

מובהר בזאת כי עור� המבצע יהא רשאי להגביל את מספר המשתתפי� אשר יבחנו  8.2

פו� לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי וכ� יהא רשאי לקצר בכ, במסגרת שלב המיו� הראשוני

או להארי� את שלב המיו� הראשוני בהתא� לשיקול דעתו ובהתא� לכמות המשתתפי� 

  .בפועל בשלב זה

 המועמדי� שעלו לשלב חצי הגמר 10 מועמדי� מבי� 4 מבחני מיו� לבחירת ' שלב חצי גמר 8.3

  .  לער�22:00ועד לשעה  18:30 החל מהשעה 9.8.2010' בלו יערכו ביו� מבחני� א. רכאמו

  ".פולגביג "שלב חצי הגמר יתקיי� ברחבת המרכז המסחרי 

במקו� השלישי ,  שלב בחירת הזוכה בפרס הגדול וכ� הזוכי� במקו� השני– הגמר הגדול 8.4

י� ברחבת ויתקי 18:00בשעה  16.8.2010' ב הגמר הגדול יער� ביו�. ובמקו� הרביעי

  ".פולגביג "המרכז המסחרי 

יו� תימסר למשתתפי� בתו� משלב לשלב בתחרות הודעה בדבר המשתתפי� שיעלו  8.5

�ביצוע המיוני� בתו� משתת� אשר לא ימצא במקו� . באופ� פרונטליפ "בהודעה בע, המיו

 � .השתתפותו תפסל 'יו� המיו

 החלטת.  ידי צוות השופטי� הזוכי� בשלב הרלוונטי עלוכרזובכל אחד משלבי התחרות י 8.6

או למועמדי� לזכיה /או למשתתפי� ו/או למועמדי� ו/ותחרות בכל הקשור לשופטי� ה

 לזכייה והמועמדהזוכה , הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניי� והמשתת�או לזוכי� /ו

 .השופטי�או תביעה בקשר ע� החלטת /ו בזאת על כל טענה מוותרי�

או /תחרות ו לקצר או להארי� את תקופת הרשאייהא ת תחרו בזאת כי עור� המובהר 8.7

שלבי אזי יבוטלו תחרות ככל שתקוצר תקופת ה. או להוסי� שלבי�/להפחית שלבי� ו

 יכול תחרותוכ� במקרה של הארכת התחרות  איננו בגדרי תקופת ה�אשר מועדהתחרות 

 . יתקיימו שלבי תחרות נוספי� מעבר למפורטי� בתקנו� זהש

או צילו� וידאו /או חלק משלביה תצול� צילו� סטילס ו/כי יכול והתחרות ומובהר בזאת  8.8

לרבות , או הקלטתו/לומו ויאו תוקלט ולמשתת� במבצע לא תהא כל טענה באשר לצ/ו

או יושמעו על ידי עור� /או ישודרו ו/או הקלטה כאמור יפורסמו ו/במקרה שצילו� ו

  .סחריהמבצע בפומבי ולרבות במידה ויעשה בה� שימוש מ

 )."המועמדי� לזכיה": להל�(המקומות הראשוני�  4'זוכי� ב 4 יקבעו בגמר הגדול 8.9

איננו עומד בכלל הוראות תקנו� גמר הגדול  לזכייה בי�המועמדמי מ�  יתברר כי בו במקרה 8.10

המועמד אשר זכה לניקוד הגבוה ביותר אחריו ותחרות אזי תיפסל מועמדותו לזכייה ב, זה

  .וכ� הלאה,  מועמד לזכייהיהא ל

 �איננו עומד ) לפי העני�, או יותר( המועמדי� לזכיה אחד מ� המועמדי� לזכיה 4היה ומתו

בכלל הוראות תקנו� זה כי אז יהא עור� התחרות רשאי לקבוע בא� הפרס הרלוונטי ימסר 

  .והכל לפי שיקול דעתו , לזוכה בניקוד הגבוה ביותר אחריו או שיוותר בידי עור� התחרות
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 ו התקנו� יחשבבתנאי וויעמדיבחרו על ידי שופטי התחרות  אשר לזכייה י�המועמד 8.11

  :בהתקיי� התנאי� הבאי�,  לפרס� זכאיוויהיתחרות בי� לזוכ

 עור�במקו� ובשעה כפי שיתואמו בינו ובי�  ,  התייצב במועדלזכייה המועמד 8.11.1

  .או מי מטעמו לצור� קבלת הפרס/ ותחרותה

  .תחרותבפני נציג עור� ה. ז.גת ת הזדהה באמצעות הצלזכייה המועמד 8.11.2

 תעודת הזהות של המועמד לזכייה כפי למספר שתעודת הזהות לא תתאי� ככל

או לפסול / המועמד לזכייה ואת רשאי לפסול תחרותשנבחר בהגרלה יהא עור� ה

  .או לפעול בכל דר� אחרת שתיראה לה/את זכייתו ו

8.12 � ימי 30תו� ב,  ידי ספקי הפרסיעשה על, בהתא� להודעה שתישלח לזוכי�, הפרסי� מת

כבר  16.8.2010יחולקו הפרסי� בתארי� ,  במידה ויתאפשר.מת� הודעה לזוכה מיו�עבודה 

  .גמר הגדולבמעמד ה

8.13 � בו יבחר ואופ�בכל דר� ,  והפרסי�הזוכי�  יהא רשאי לפרס� את פרטיתחרותה עור

 תחרותכל משתת� ב.  כל די�להוראות ובכפו� בכפו� לתנאי ההיתר, לצור� קידו� מכירות

או מצול� באמצעי / ומפורס� או/מסכי� ומאשר כי דבר זכייתו עשוי להיות מסוקר ו

 וכי האינטרנט יבאתר, בעיתונות, טלוויזיהב, רדיולרבות ב, התקשורת השוני�

 או צילו� שמו ותמונתו/ המשתת� את הסכמתו לפרסו� ומביע בתחרותבהשתתפותו 

או על ידי מי / ותחרותאמורי� הנעשי� על ידי עור� ה והפרסומי� ההסיקורי� במסגרת

  .מטעמו

יאבד קבלת ההודעה בדבר זכייתו  ימי� ממועד 30 יתייצב לקבל את הפרס תו� שלא זוכה 8.14

  .את זכותו לקבלו

תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור בכל שופטי� כפי שתיקבענה על ידי התחרות ה תוצאות 8.15

 �  .היאשדר

  הפרסי� 9

 :תחרות המסכמתל אחד מ� הזוכי� ב לכשיוענק הפרס 9.1

  סני. ביג פולג*אפניקה'ארוחה זוגית בג – מקו� רביעי

 טהיימרורספורט ולמימוש ב –ח " ש400ס "שובר ע – מקו� שלישי

 .' אינ-22 * מתנת החשמל הסיטונאי *  LCD מס� – מקו� שני

   ."אפרטי." מתנת )תקליט שדרי�(הקלטת סינגל  – מקו� ראשו�

  .  או המרההחלפה, לשינוינקבעו מראש ואינ� ניתני�  ות תחרב הפרסי� 9.2

9.3 �או את זהות הספקי� / שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוגי הפרסי� ותחרותה עור

  .נותני הפרסי�

  .או המחאה/ פרס אישיי� ובלתי ניתני� להעברה והינ� הפרסי� 9.4

וראות סעי�  ימי� מיו� קבלת הפרס כאמור ובכפו� לה14בתו� ייעשה  י�הפרס מימוש 9.5

   . לתקנו� זה8.12

9.6 �או כל /או איכות� ו/או ספקי השירותי� אינ� אחראי� לטיב הפרסי� ו/ותחרות ה עור

 .  בה� והאחריות לעניי� זה תחול על ספקי הפרסי� בלבדיתגלהפג� אשר 

או מי מטעמ� מכל טענה /או ספקי השירותי� ו/ ותחרותפוטר את עור� התחרות ב הזוכה 9.7

  .אשר יתגלה בפרס, או פג� אחר/או אי התאמה ו/שיבוש ו, כל נזק לגביאו תביעה 

 ישאו וספקי השירותי� לא  תחרותעור� ה.  מימוש פרס הינה על הזוכה בלבדעל האחריות 9.8

  .בעקיפי� או במישרי� בזוכה, התלויותבאחריות בגי� אי מימוש הפרס בגי� סיבות 

 יהיה רשאי שלא לאפשר את תחרותהעור� ,  מהוראות תקנו� זה והוראות כל די�לגרוע בלי 9.9

מכל בחינה ,  על ידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדי�הפרסי�מימוש 

  .שהיא

 מהאמור בתקנו� זה קבלת הפרס לידי הזוכה תהיה מותנית בכ� שהזוכה יבצע לגרוע מבלי 9.10

  : המפורטות להל�הפעולות את

 אחרת מזהה או כל תעודה/ זהות ו תעודתהצגת הלי� אימות נתוני� הכולל ביצוע 9.10.1

 �   . לצור� זיהוי הזוכהתחרותהעל פי דרישת עור

 וכי מילא אחר כל זה  לו הוראות תקנו�ידועות הזוכה על אישור לפיו חתימת 9.10.2

   .דרישותיו
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   .הפרס הזוכה על אישור קבלת חתימת 9.10.3

 ותתחרלזוכה כל טענות כנגד עור� ה, ולא יהיו, אי� הזוכה על אישור לפיו חתימת 9.10.4

   .והפרס שהוענק במסגרתותחרות או מי מטעמו בקשר ע� ה/ו

9.10.5 �לבטל מסירת הפרסי� בקרות אחד /לעכב שומר לעצמו הזכות תחרות העור

   : של המפקחת לגבי כל מקרה ומקרהאישורו לקבלת ובכפו�, מהמקרי� הבאי�

  .זיו� או/ לאי תקינות וחשש        9.9.5.1

  .ה קבלת הפרס בחתימלאשר סירוב        9.9.5.2

  . מלוא הפרטי� של מקבל הפרסאת למסור סירוב        9.9.5.3

   . בתנאי מתנאי התקנו�עמידה אי        9.9.5.4

  . כל די�להוראות של כל זוכה תהא כפופה זכאותו  9.10.6

או כל תשלו� אחר שיוטל בגי� /או אגרה ו/ ומס בזאת כי האחריות לתשלו� יובהר 9.10.7

  .  ועל חשבונו בלבדבלבדא על הזוכה תה, ככל שיוטל, קבלת הפרס

   אחריותהגבלת 10

 כי האחריות מכל מי� וסוג שהוא לגבי הפרסי� הניתני� לזוכי� בהגרלות ומובהר מוסכ�     10.3

או למשתת� /ותחול על ספקי הפרסי� בלבד וללקוח ותחרות  של עור� האיננהואיכות� 

או תביעה כנגד עור� /ה ואו דריש/או למועמד לזכייה לא תהא כל טענה ו/ואו לזוכה /ו

  .או מי מטעמ�/ והשירותי�או ספקי /ותחרות ה
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