תקנון פעילות דוריטוס – "נראה אותך תופס"
 .1הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן :
שטראוס פריטו ליי בע"מ שכתובתה רח ' הסיבים  ,49קריית מטלון  ,ת.ד ,194 .פתח
"עורכת הפעילות"
תקווה.
"מפעילת הפעילות"

חוליגנס בע"מ

"המשחק"

המשתתפים יוזמנו לשחק במ שחק "נראה אותך תופס " ) להלן " :המשחק"( באתר
הפעילות באמצעות מכשיר סמארטפו ן בהתאם לכללי המשחק המפורטים בתקנון
ו/או במשחק ובכפוף לתנאי השימוש של אתר הפעילות .

"הפעילות"

השתתפות במשחק ו/או ביצוע המשימות שיעלו מעת לעת לדף הפייסבוק של עורכת
הפעילות בכתובת ) https://www.facebook.com/doritosisrael/להלן " :דף
הפייסבוק"( בהתאם להנחיות כל משימה .

"תקופת הפעילות"

החל מיום  08.10.2017ועד ליום .26.10.2017

"משתתף"

אזרח או תושב ישראל מעל גיל  16אשר שיחק את המשחק ב אתר הפעילות  ,בכפוף
להורדת האפליקציה )בהתאם לתנאי השימוש שלה ( ו/או ביצע את המשימות שייעלו
בדף הפייסבוק.

"אתר הפעילות"

אפליקציית מסנג'ר של פייסבוק של דוריטוס הזמינה למכשירי סמארטפון בלבד .

"משימות"

משימות שונות בדף הפייסבוק אשר יעלו מעת לעת  ,אותם יתבקש המשתתף לבצע
וכן לכתוב מה טעם הדוריטוס האהוב עליו והסיבה לכך  .וועדת השיפוט תבחר מבין
המשתתפים שיבצעו את המשימות בהצלחה ויפעלו כאמור  ,את המשתתף שנתן את
הסיבה הכי מקורית /מצחיקה/מעניינת והוא יזכה בפרס שהינו ארגז ממוצרי
דוריטוס שיישלח לביתו על פי הכתובת שתימסר על ידו והכל בכפוף לתנאי תקנון זה .

"ועדת השיפוט"

צוות שופטים של עורכת הפעילות ו /או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה .

 .2פרשנות
 1.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה .
 2.2בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשה ם בדבר
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3.2החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות .
 .3תקופת הפעילות
 .1.3הפעילות תערך החל מיום  08.10.2017ועד ליום ) 26.10.2017להלן" :תקופת המבצע"(.
 .2.3מובהר בזאת כי עורכת הפעילות ,תהא רשאית להאריך ו /או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
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 .4השתתפות ותנאי הפעילות
 .1.4ההשתתפות במשחק זמינה באמצעות מכשיר סמארטפון באפליקציית המסנג'ר של פייסבוק והינה
כפופה להורדת האפליקציה  ,הסכמה ושימוש בהתאם לתנאי השימוש .
 .2.4ההשתתפות בפעילות הינה על גבי דף הפייסבוק  ,בהתאם לביצוע ההנחיות שיופיעו בדף ה פייסבוק ביחס
לכל משימה.
"מחילות" .תוך
 .3.4המשחק  -מטרת המשחק היא לגעת בכמה שיותר שקיות דוריטוס שצצות משש
שהקושי עולה ככל שהזמן עובר  .במידה והמשתתף לא מצליח לגעת בשקית שיצאה מהמחילה לפני
שהיא חזרה פנימה  ,תיצבר למשתתף "פסילה" אחת .לאחר  3פסילות ,המשחק ייגמר  .למען הסר ספק ,
ההשתתפות במשחק אינה מזכה בפרס .
 .4.4אין מגבלה על מספר הפעמים שמשתתף יכול לשחק במשחק .
 .5.4משימות – מעת לעת בתקופת הפעילות  ,תעלה עורכת הפעילות  ,משימות משתנות באמצעות דף
הפייסבוק .על המשתתפים לבצע את המשימות בהתאם להנחיות וכן לכתוב מה טעם הדוריטוס האהוב
עליהם והסיבה לכך  .וועדת השיפוט תבחר מבין המשתתפים שיבצעו את המשימ ה בהצלחה ויפעלו
כאמור ,את המשתתף שנתן את הסיבה הכי מקורית /מצחיקה/מעניינת והוא יזכה בחבילת מוצרי
דוריטוס בכפוף למסירת פרטים כמפורט בסעיף  5להלן.
 .6.4ניתן לזכות במשימה פעם אחת בלבד .משתתף שזכה במשימה לא יוכל לזכות שוב.
 .7.4בהשתתפות ב פעילות מסכים  ,מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף ב פעילות ,כי
/או
קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין .
 .8.4בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות ה פעילות ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עור כת הפעילות
ו/או בכל מקרה שיעלה חשד שהמשתתף פעל ב חוסר תום לב  ,תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את
השתתפותו ב פעילות ו/או זכייתו  .משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו /או טענה ו /או תביעה כנגד
עורכת הפעילות.
 .9.4עורכת 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 עורכת הפעילות  .האחריות להכרת
התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתת ף.
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 .5זיהוי השחקנים ואיתור הזוכים
 .1.5איתור הזוכים ייעשה באמצעות פנייה בפייסבוק ובקשה למסירת פרטים ליצירת קשר.
 .2.5במידה ומועמד לזכייה לא י גיב לפניית עורכת הפעילות בתוך  48שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד
לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות  ,ייפסל מועמד זה ועורכת
הפעילות תנסה לי צור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו  .הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל
המשתתף השני  ,וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס  .עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד
איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .
יצירת קשר – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה  .עורכת הפעילות לא תש איר למשתתף /מועמד
לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו .
 .3.5עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ינסו ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בשעות העבודה המקובלות  ,על
פי מספרי הטלפון שמסרו .
 .4.5הניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה יעש ו בתוך  48שעות ממועד איתור הזוכה  .במידה
ועורכת הפעילות לא תצליח ליצור קשר עם מועמד לזכייה בתוך  48שעות או המועמד לזכייה אינו עומד
בכל תנאי ההשתתפות כאמור לעיל  ,ייפסל מועמד זה.
 .5.5במקרה של פסילת זוכה  ,עורכת ה פעילות תנסה ליצור קשר עם המועמד שדורג אחריו )זוכה מילויים (.
הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני  ,וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס .
"יצירת קשר " – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה  .עורכת ה פעילות לא תשאיר למשתתף /מועמד
לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו  .מועמד
לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל  -תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לכל פיצוי כלשהו .
 .6.5מובהר כי האחריות על מסירת הפרטים חלה אך ורק על המשתתף ולעור כת הפעילות אין ולא תהיה כל
אחריות בדבר נכונות ו /או אי נכונות ו /או חלקיות המידע  ,שנמסרו כאמור.
 .6הפרסים ואופן מימושם
 .1.6הפרסים במשימות ביניים הם חבילת מוצרי דוריטוס שיישלחו לזוכה לכתובת כפי שתימסר על ידו .
 .2.6למען הסר ספק מובהר  ,כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון או ויתר על הפרס מטעמים
השמורים עמו ,תהיה עורכת ה פעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר  .הזוכה בפרס שוויתר על
הפרס ,או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו /או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס .
לאחר והוא לא יהא רשאי להמי ר את
ֵ
 .3.6הזוכה בפרס לא יהא רשאי להעביר  ,להסב או להמחות את הפרס
הפרס ו /או חלק ממנו בכסף ,בשווה כסף  ,לקבל זיכוי בגינו ו /או להחליפו אלא בהתאם לשיקול דעתה
של עורכת הפעילות.

-4-

 .4.6עורכת ה פעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים
ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים .
 .5.6עורכת הפעילות או מי מטעמה א ו ספק הפרס שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מועד מסירת הפרס
בכפוף להוראות הדין .
 .6.6בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו
מסירת הפרס.

/או לבטל את

 .7.6בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין  ,עורכת ה פעילות תהא רשאית שלא למסור את ה פרס
לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין  ,מכל בחינה שהיא.

 .7פרסום שמות הזוכים
 .1.7עורכת הפעילות רשאית לפרסם את שמות הזוכים באתר הפעילות.
 .2.7השתתפות בפעילות מהווה הסכמה לפרסום הפרטים כאמור .

 .8מדיניות פרטיות
 .1.8הפרטים המזהים שייאספו במסגרת הפעילות  ,ישמשו לצורך הפעילות.
 .2.8עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם הא ישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף
על פעילותם באתר הפעילות ,אלא במקרים שלהלן:
א .ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות ואספקה תקינה של שירות ים לפעילות.
ב .העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות לשטראוס גרופ בע "מ.
ג .אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת ה פעילות
כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה ;
ד .בכל מחלוקת  ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים  ,אם יהיו  ,בינך לבין עורכת
הפעילות;
ה .עורכת ה פעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי  ,מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים  ,שותפים עסקיים  ,וכל צד שלישי בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
ו .אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או
את המידע אודותיהם לצד שלישי.
ז .בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופ ו
או לרכושו של משתתף.
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 .9כללי
 .1.9ארעה תקלה  ,מכל סוג שהוא  ,לרבות באתר הפעילות ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו /או בעקיפין על
התנהלותה התקינה של ה פעילות בכל אופן שהוא או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשת תף בפעילות,
לא תהא למשתתפים כל טענה ו /או דרישה ו /או תביעה כלפי עורכת ה פעילות ו/או מי מטעמה  .עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה 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 מהשתת פותו במבצע.
 .2.9במקרה של תקלה ו /או טעות באתר הפעילות ,תהיה עורכת הפעילות רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,לבטל את ה פעילות  ,הפרסים העומדים לחלוקה  ,או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי ש תמצא
לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ה פעילות ותחייב כל משתתף בפעילות .
תנקוט
 .3.9למען הסר ספק  ,לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
עורכת הפעילות עקב תקלה ו /או טעות כאמור לעיל  ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו /או עקיף  ,לרבות
הוצאות ישירות או עקיפות  ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור .
 .4.9במקרה שבו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת ה פעילות
ו/או ביצע שי נוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפ עילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי
תקנון זה  ,תהיה עורכת ה פעילות רשאית לפסול אדם ו /או משתתף זה ו /או משתתפים אחרים אשר
תוצאותיהם ב פעילות שונו באופן זה  ,ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה ו /או לבטל את ה פעילות.
משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו /או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.
 .5.9למען הסר ספק  ,רישומי מערכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו /או לקליטת פרטים
במסגרת פעילות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו /או אי -נכונות ו /או דיוק הפרטים שנקלטו
במערכת כאמור.
 .6.9תקנון פעילות זה יימצא לעיון במשרדי עור כת הפעילות.
 .7.9כל מס  ,ניכוי או דרישה לתשלום מס  ,מכל סוג שהוא  ,יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו
בלבד .עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המ ס ,אם תידרש לכך עפ "י הדין  ,את פרטי
הזוכה ו /או ניכוי מס במקור  .המשתתפים נותנים בזאת אישור לעורכת הפעילות ו /או למי מטעמה ,
לקזז ,לנכות או להפחית כל תשלום נדרש  ,בהתאם לדין  .עורכת הפעילות ו /או מי מטעמה לא תישא
בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה .

