תקנון פעילות – #go_brainfreeze
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הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
 rebarבע"מ | רח' הברזל  ,32תל אביב ,מיקוד6971046 :
"עורכת הפעילות"
"מפעילת הפעילות"

טינק פתרונות שיווק לנוער בע"מ.

"הפעילות"

המשתתפים יזומנו לעלות סרטון לעמוד האינסטגרם האישי שלהם ,בו הם מבצעים
את אתגר ה .go_brainfreeze -באתגר עליהם לשתות את אחד ממשקאות הקיץ
מסדרת  I’m coolשל  ,rebarוברגע שהם מקבלים את תחושת "קיפאון המוח" עליהם
לרקוד ריקוד קצר .בהעלאת הסרטון על המשתתף לתייג את עמוד האינסטגרם הרשמי
של  @rebarisrael :rebarולהוסיף האשטאג .#GO_BRAINFREEZE

"משתתף"

אחד מאלה :בגיר ,כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-
 ,1962או קטין מעל גיל  14שקיבל הסכמת הורהו  /אפוטרופוסו החוקי להשתתפותו
בתחרות ולתנאי תקנון זה על כל הוראותיו ,ואשר הינו אזרח ישראל או בעל היתר
כניסה ושהייה תקף עפ"י כל דין  ,אשר הינו בעל חשבון פעיל ברשת החברתית
אינסטגרם ואשר עומד בתנאי ההשתפות המפורטים בתקנון זה ,אשר העלה סרטון
שלו לאינסטגרם וביצע את אתגר go_brainfreeze-כמפורט מעלה.

"אתר הפעילות"

www.instagram.com/rebarisrael

"הפרס"

"משקאות  rebarלחצי שנה מתנה" כמפורט בסעיף  8להלן

"תקופת הפעילות"

התקופה האמורה כמפורט בסעיף  2להלן.

"וועדת השיפוט"

צוות שופטים של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו וכפי שיקבע על ידו.
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תקופת הפעילות
הפעילות תיערך החל מיום  22.07.2018ועד ( 18.08.2018להלן" :תקופת הפעילות").
מובהר בזאת כי עורכת הפעילות ,תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
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השתתפות בפעילות
המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים ,אינו רשאי להשתתף בפעילות.
כל משתתף יכול לזכות בפרס פעם אחת בלבד.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך
בהודעה על כך ,מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר הפעילות .האחריות להכרת התקנון
כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת
הפעילות ,תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו .משתתף בפעילות
מוותר מראש על כל דרישה ,טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.
למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות 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 הזוכים מוותרים בזאת מראש על כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה ,בהתרחש מקרה כאמור.
בעצם ההשתתפות באתגר בכפוף לתקנון זה ,המשתתף מודע לכך שהוא אחראי באופן בלעדי
להשלכות ,ככל שיהיו ,כתוצאה מהשתתפותו בפעילות/אתגר ולא יהיו לו כל טענות או תביעות בקשר
לפעילות זו כלפי עורכת הפעילות ו/או מפעילת הפעילות.

.4

כללים לתוכן ,פרטיות וזכויות יוצרים
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בעצם השתתפותו בפעילות והעלאת הסרטון ותיוגו במסגרת הפעילות ,מצהיר ומאשר המשתתף ,כי
הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה ותנאיו.
בהעלאת תכנים לאתר הפעילות ,מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם
לפרסום .אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות
נוספים בתכנים שמסרת ,אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות ,המתירה לך למסור את
התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן .עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק
שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים .הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית
לכל הצגה או פרסום של תכנים ,שנעשו על ידך .הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או
בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.
המשתתף מצהיר ומאשר כי דבר השתתפותו בפעילות וזכייתו ,ככל שיזכה ,אפשר שיסוקרו ,יצולמו
וישודרו במדיות השונות לרבות ברשתות החברתיות ,וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף
את הסכמתו לצילום ,תיעוד ופרסום שמו ותמונתו ,ואת הסכמתו לפרסום הסרטון ששלח ברבים ,ואת
העתקתו ,שכפולו ועריכתו בכל דרך בה תבחר עורכת הפעילות ,לפי שיקול דעתה ,לרבות במסגרת
פרסומים וקידום מכירות של עורכת הפעילות ,וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל
טענה בקשר לכך נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי
ההתקשרות עימם .כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו.
• כל מידע בטחוני רגיש ,או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי ,או חומר המעודד ,תומך ,מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע
מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו) ,מבלי שהוא עצמו מסר
אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני ,מעליב ,עוין ,מאיים ,גס ,גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי
אינטרנט בכלל ,ובגולשי האתר בפרט.
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל ,יפצה את עורכת הפעילות
בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
עורכת הפעילות רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על
הקריטריונים המצוינים בסעיף זה.
המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה
כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על הקריטריונים המצוינים
בסעיף זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,מובהר כי עורכת הפעילות אינה
אחראית על התוכן שיעלו המשתמשים לאתר ואינה אחראית על כל שימוש שיעשה בתכנים ,שעשוי
להוות עבירה על פי דין.
בחירת ואיתור הזוכים
עם סיום תקופת הפעילות תבחר וועדת השיפוט של עורכת הפעילות את  5הזוכים אשר העלו את
הסרטון היצירתי  /המקורי /הייחודי ביותר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי הזוכים בפעילות ,יהיו בעלי חשבון האינסטגרם ממנו בוצעה ההשתתפות בתחרות וכי
השתתפותם של אנשים נוספים ,בנוסף לבעל החשבון ,לא תזכה את אותם אנשים שאינם המשתתף
בעל החשבון ,בזכייה בפרס ,ואנשים אלה לא יחשבו למשתתפים כהגדרתם בתקנון זה.
משתתף אשר השתתף בעודו משתמש בחשבון אינסטגרם מזויף ו/או חשבון שאינו בבעלותו שלו ,תהיה
רשאית עורכת הפעילות לפסול את השתתפותו בתחרות וכן למנוע את זכאותו של אותו משתתף בפרס.
למשתתף לא תהיה זכות להשיג או לטעון נגד החלטה זו של עורכת הפעילות.
איתור הזוכים ייעשה באמצעות פנייה בהודעה פרטית באינסטגרם ובקשה להשיב חזרה בתוך 48
שעות לשאלות הבאות :שם מלא ,תאריך לידה ,טלפון וכתובת.

-3 -

.5.5

במידה ומועמד לזכייה לא יענה לעורכת הפעילות בתוך  48שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד
לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות ,ייפסל מועמד זה .עורכת
הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .
עורכת הפעילות תדרוש מן המשתתפים הזוכים ו/או אפוטרופסם להציג תעודת זהות של הזוכה
ולחתום על טופס המאשר זכייה ואישור תקנון זה ,על כל סעיפיו.
מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא חתם על הטופס כאמור ו/או לא עמד בתנאי התקנון  -תיפסל
זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון.
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הפרסים
הפרס -משקאות  rebarלחצי שנה מתנה (משקה  rebarבגודל  Sלכל שבוע * 24שבועות) .הפרס יסופק
בצורת גיפט קארד לרשת  rebarעל סך  500ש"ח ,למימוש למשך שנה מרגע הזכייה .במסגרת הפעילות
יחולקו  5פרסים.
אספקת הפרס -לאחר שהזוכה ימסור את פרטי כתובתו ויחתום על הטופס כאמור ,יישלח הפרס לביתו
בדואר רשום ,לכתובת אותה מסר.
הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .הפרס לא ניתן לשינוי ,החלפה או
המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות
את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס
לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
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פרסום
עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את שמות הזוכים ו /או את הסרטונים שהעלו ,בכפוף לסעיף 4.3
לעיל.
מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם את פרטי הזוכים כלל.
עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.
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כללי
תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.
עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של
רשת האינטרנט ,החשמל ,או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא תשא באחריות
להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם
השתתפות בפעילות ,במישרין או בעקיפין.
ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות ,שיש בה כדי
להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא ,ו/או כדי למנוע
מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
עורכת הפעילות .עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף
כלשהו ,בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו
בפעילות .ובכל מקרה וככל שיוכח ,כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו
מלהשתתף בפעילות או לזכות בזכייה כלשהי ,יוגבל הפיצוי ולא יעלה על סך כולל של .50₪
עורכת הפעילות רשאית להפסיק ,להאריך או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) מכל
סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר
במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך
הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי  rebarועובדי טינק.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או
רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או
עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
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למען הסר ספק ,תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא ,ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה
בסעיף  224לחוק העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
מקום שיפוט
מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ,בגין כל עניין הנובע מפעילות זו ,יהיה תל אביב יפו בלבד.
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התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה ,בגין כל עניין הנובע מפעילות זו ,היא  6חודשים ממועד
סיום הפעילות.

