תקנון הגרלה
"טוש לכל בקבוק" ו"עיר זוכה"
תאגיד המחזור אל"ה
.1

הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"החברה" או "עורכת
ההגרלה"

אל"ה תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ ,ח.פ ,513153791 .מרחוב שוהם 5
רמת גן .טלפון ;03-5101999 :פקס03-5160832 :

"העוזרת לחברה"

משרד הפרסום "אגס" ,רחוב בר כוכבא  21בני ברק.

"המשתתף"

אדם העונה על כל אלה )1( :הינו תושב הערים המשתתפות במבצע (כהגדרתן
להלן) בהתאם לרישום תקף ועדכני בספח תעודת הזיהוי שלו; ו )2(-עמד
ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה ,לרבות מסירת מספר טלפון מעודכן
ליצירת קשר במקרה של זכייה.

"הערים המשתתפות
במבצע"

בני ברק ,אלעד ,מודיעין עילית ,ביתר עילית אשדוד ,נתניה ,פתח תקווה,
ירושלים ובית שמש.

"אתר ההגרלה"

אתר אינטרנט שכתובתוwww.ela.org.il :
דרכו ניתן במהלך תקופת ההגרלה ,לקרוא את תקנון הגרלה זה.
החברה רשאית להוסיף או לשנות את כתובת אתר ההגרלה כפי שתחליט לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

"ההגרלה" או
"הפעילות"

הגרלה נושאת פרסים ,הנערכת על ידי החברה בהתאם להיתר הכללי לעריכת
הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז "( 1977 -ההיתר
הכללי") ,ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

"המפקח על ההגרלה"

משרד עו"ד יוסף סולימן מרחוב שמואל הנגיד  16רעננה .טלפון0522582001 :
מס' פקס 0774810980 -

ההשתתפות בהגרלה

על המשתתף בהגרלה להשליך בקבוקי משקה מפלסטיק בנפח שלא יפחת
מאחד וחצי ( )1.5ליטר ("הבקבוק") למיחזורית  ,כאשר על הבקבוק יצויין
בטוש שאינו מחיק ובכתב ברור וקריא מספר הטלפון העדכני של המשתתף.
יובהר כי ללא כתיבת מספר הטלפון על גבי הבקבוק ו/או כתיבת המספר
באמצעות אמצעי כתיבה שעלול להיות מחיק ,לא יוכל המשתתף להשתתף
בהגרלה ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה בגין כך.

"מועמד לזכייה" או
"מועמד לזכייה בפרס"

משתתפים אשר עמדו בכל תנאי תקנון זה.
מובהר ,כי כל משתתף בהגרלה זו רשאי להשתתף בהגרלה מספר פעמים
בלתי מוגבל ,אך יוכל להיות מועמד לזכייה בפרס במסגרת הגרלה זו ,פעם
אחת בלבד.

)(1625260 29/06/16 14:22 R: 18

"הזוכים בהגרלה"

מועמד לזכיה בפרס אשר ) 1( :עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; ( )2לא נפסל
מלהיות מועמד לזכייה על פי הוראות תקנון זה; ( ) 3לא נמנעה ממנו קבלה
או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון זה; ו ) 4( -הוכרז כזוכה בפרס על ידי
החברה לפי מנגנון ההגרלה המפורט בתקנון זה וחתם על נספח א' לתקנון
זה ,לפי העניין.

"זוכה שבועי"

משתתף במבצע שהוכרז כזוכה בהגרלה באחד מימי ההגרלה.

"משפחה זוכה"

משתתף שהוכרז כזוכה בהגרלה המשפחתית.

"עיר זוכה"

העיר ,מבין הערים המשתתפות במבצע ,בה נרשם אחוז הגידול הרב ביותר
לעומת כמות האיסוף באותה תקופה דאשתקד (יולי-ספטמבר 2015
בהשוואה עד ליולי-ספטמבר  )2016של בקבוקים משפחתיים( שלא יפחת מ
 1.5ליטר )אשר הושלכו למיחזוריות.

"הפרס"

 15זוגות אופניים מדגם  12 BMXעד  20אינצ'.
 60תלושי קניה לקניית ספרים מחנות "אור החיים" בשווי .₪ 50

"הפרס המשפחתי"

שובר לחופשה משפחתית ב"אחוזת רוזן" בכנען שבצפת ,לזוג וארבע ילדים,
למשך שלושה לילות ,באמצע שבוע.

"הפרס העירוני"

החברה תעניק לעיר הזוכה פעילות לילדים בשווי  ₪ 35,000בחג חנוכה
תשע"ז.
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם
ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ובכפוף להוראות כל דין .עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר
ההגרלה ולמשתתפים לא תעמוד כל דרישה ו/או תובענה בקשר עם
האמור ,והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי כהגדרתו לעיל.

"תקופת ההגרלה"

מיום  1.7.2016בשעה  10:00ועד ליום  31.9.2016בשעה 10:00

"ימי הגרלה ושעות
ההגרלה השבועית"

.1
.2
.3
.4
.5
.6

מיום  21.7.2016בשעה  16:00ועד לשעה
מיום  28.7.2016בשעה  16:00ועד לשעה
מיום  18.8.2016בשעה  16:00ועד לשעה
מיום  25.8.2016בשעה  16:00ועד לשעה
מיום  1.9.2016בשעה  16:00ועד לשעה
מיום  8.9.2016בשעה  16:00ועד לשעה

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

בכל יום הגרלה יוגרלו לפחות חמישה ( )5משתתפים.
כאמור בסעיף 4.4
"מועד ההגרלה
המשפחתית"

ביום  ,15.09.2016או בטווח של  3ימי עבודה לפניו או לאחריו ,תיערך הגרלה
בין הבקבוקים שנאספו ולא זכו בימי ההגרלה השבועית.
מובהר כי תקופת ההגרלה כפופה לימי ההגרלה ושעות ההגרלה בלבד ,והכל
כמפורט להלן.
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בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית לשנות את תקופת ההגרלה,
לאריכה ,לקצרה ,לחלקה לחלקים שונים ,או לבטלה באופן מוחלט,
בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה במערכת
הממוחשבת ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין ההגרלה.
"התקנון" או
"תקנון ההגרלה"

.2

.3

.4

הוראות תקנון זה של ההגרלה לעיל ולהלן.

מבוא
.2.1

המבוא לתקנון ,ההגדרות שבו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2.2

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון.
התקנון המעודכן יהיה זמין באתר ההגרלה ,במשרדי החברה ובמשרדי העוזרת
לחברה ,וניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת
הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור ,אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על
נוסח קודם.

.2.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון ההגרלה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ,למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי
תקנון ההגרלה ,תגברנה הוראות תקנון ההגרלה לכל דבר ועניין.

.2.4

הוראות תקנון זה יהיו כפופות להוראות ההיתר הכללי.

.2.5

רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי לזכות בפרס .מבלי לגרוע מיתר
הוראות תקנון זה ,מובהר ומודגש כי כל משתתף רשאי לזכות פעם אחת בלבד
בפרס.

.2.6

בתקנון ההגרלה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון
נקבה ו/או רבים.

המפקח
.3.1

המפקח על ההגרלות בתקנון זה ,הינו משרד עו"ד יוסף סולימן מרחוב שמואל הנגיד
 16רעננה טלפון 052-2582001 :מס' פקס 0774810980 -

.3.2

המפקח יפקח על ביצוע ההגרלות כמפורט בתקנון זה .כמו כן ,יהיה המפקח אחראי
לטיפול בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבנה ,ספק או קושי ,לרבות
בפרשנות תקנון זה וכן ,להכריע בכל מחלוקת בין החברות ו/או העוזרות לחברה,
לבין המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה ו/או הזוכים.

.3.3

החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין
והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

ההשתתפות בהגרלה
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.4.1

אדם המעוניין להשתתף בהגרלה ,ישליך בקבוק משקה מפלסטיק בנפח שלא יפחת
מאחד וחצי ( )1.5ליטר למיחזורית ,כאשר על הבקבוק יצויין בטוש שאינו מחיק
ובכתב ברור וקריא מספר הטלפון של המשתתף.

.4.2

כל בקבוק שהשליך המשתתף ל"מיחזורית" ואשר עליו נכתב באמצעי כתיבה שאינו
מחיק,מספר הטלפון העדכני של המשתתף ,יזכה את המשתתף בזכות אחת
להשתתפות בהגרלה .ככל שישליך ל"מיחזורית" יותר בקבוקים על פי תנאי תקנון
זה ,יגדלו סיכוייו של המשתתף לזכות .עם זאת ,יובהר כי כל משתתף יהיה זכאי
לפרס אחד בלבד ,וככל שיעלה מספר הטלפון של משתתף שעלה בגורל במהלך
תקופת ההגרלה ,לא יהיה זכאי המשתתף ,במקרה זה ,לקבלת פרס נוסף ולא
תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

.4.3

ההגרלה

.4.4

במהלך תקופת ההגרלה יתקיימו בסך הכל  16הגרלות .תקופת ההגרלה מונה 6
ימי הגרלות ,כאשר בחלק מהימים תיערך הגרלה נוספת לפי שיקול דעתה של
החברה .יום הגרלה נוסף יתקיים ביום  15.09.2016או בטווח של  3ימי עבודה לפניו
או לאחריו ,כאשר באותו יום הגרלה יוגרל הפרס המשפחתי.

כל אחת מההגרלות תבוצע באופן הבא:

.4.5

.5

.4.4.1

ההגרלה תתבצע במשרד הפרסום "אגס" ,ברחוב בר כוכבא  21בני ברק,
במהלכה ינכח המפקח על ההגרלה ו/או עו"ד מטעם העוזרת לחברה .על
אף האמור בסעיף זה ,החברה רשאית לשנות את המקום שבו תתבצע
ההגרלה ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או
העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

.4.4.2

בעת ביצוע ההגרלה השבועית יעלו בגורל בכל פעם חמישה ()5
משתתפים אשר השליכו בקבוקים לסל המחזור כמפורט לעיל ,במהלך
כל אחת משעות ההגרלה.

.4.4.3

בעת ביצוע ההגרלה המשפחתית יעלה בגורל משתתף אחד ( )1אשר
השליך בקבוקים לסל המחזור כמפורט לעיל ,במהלך כל אחת משעות
ההגרלה.

מובהר ,כי כל משתתף בהגרלה זו רשאי להשתתף בהגרלה מספר פעמים בלתי
מוגבל ,אך יוכל להיות מועמד לזכייה בפרס במסגרת הגרלה זו ,פעם אחת בלבד.
במידה ומשתתף יעלה בגורל כמועמד לזכייה בהגרלה זו יותר מפעם אחת ,תיפסל
מועמדותו לזכייה החל מהפעם השנייה בה עלה בגורל כאמור ,תחתיו יבוא זוכה
מילואים ,ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

איתור הזוכים
.5.1

לאחר ביצוע ההגרלה לגבי יום הגרלה מסוים ,תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר
עם כל המועמדים לזכייה אשר עלו בגורל כמפורט לעיל ,ואשר לא נפסלו מסיבה כל
שהיא ,באמצעות מספר הטלפון שעלה בגורל .יובהר כי אין החברה אחראית לכל
מקרה בו מספר הטלפון אשר נכתב על ידי המשתתף על גבי הבקבוק אינו עדכני מכל
סיבה שהיא ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
בגין כך.

.5.2

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם כל מועמד לזכייה לפחות  3פעמים
ועד  48שעות מרגע פרסום תוצאות ההגרלה לשם מסירת הודעה אודות הזכייה.
הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה ,ייעשו בשעות העבודה הרגילות של
העוזרת לחברה ,שאינם כוללים שבתות ,חגים ומועדים באשר הם .יודגש ,כי לעניין
הודעה על תוצאות ההגרלה ,באם לא יאותר המועמד לזכייה בתוך  48שעות מרגע
פרסום תוצאות אלה ,אזי הוא לא ייחשב כזוכה בהגרלה ולא תעמוד למועמד זה כל
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דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך שלא נוצר עמו קשר לאחר מכן .החברה לא תשאיר
למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא
למועמד לזכייה עצמו.
.5.3

יובהר ,כי במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי הזוכה ,ימסור הזוכה לחברה
ו/או למי מטעמה ,את מענו לשם שליחת הודעה בדואר רשום על דבר זכייתו
בהגרלה ,והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי כאמור לעיל .יובהר ,כי הפרס לא
יישלח בדואר רשום ,אלא רק דבר הזכייה ,אולם החברה שומרת על זכותה לעשות
כן והכל לפי שיקול דעתה.

.5.4

החברה ו/או מי מטעמה תתאם פגישה להענקת הפרס לזוכה ("הפגישה
המתואמת") במשרדי החברה .יובהר ,כי החברה רשאית לשנות את המקום שבו
תתקיים הפגישה המתואמת לפי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,החברה תהיה
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשלוח את הפרס באמצעות דואר ישראל או
בכל דרך אחרת ,ובמקרה כאמור תהיה החברה רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה
כי טופס ההתחייבות הזוכה בהגרלה המצורף כנספח לתקנון זה ,יישלח אליה
מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על-ידה ,וזאת כתנאי לשליחת הפרס.
החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפסול מועמד לזכייה ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי ,אם המועמד לזכייה ל א יעמוד בהוראות סעיף זה.

.5.5

במידה והמועמד לזכייה לא הופיע לקחת את הפרס בתוך  30יום מיום פרסום
תוצאות ההגרלה או מיום משלוח ההודעה למועמד לזכיה על דבר זכייתו בדואר
רשום (המאוחר מביניהם) ,וזאת כאמור בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת
הגרלות כהגדרתו לעיל ,ו/או אם החברה לא הצליחה ליצור קשר עם המועמד לזכיה
לפי סעיף  5.2לתקנון זה ו/או אם נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי
קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה
פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה למערכת הממוחשבת) ,ו/או כי
אינו מעוניין לקבל את הפרס ,ייפסל ,ותחתיו יבוא זוכה המילואים אשר דורג
במקום הבא אשר ייחשב כמועמד לזכייה ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה,
וחוזר חלילה .מובהר כי מועמד לזכייה שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא
מהחברה.

.5.6

מועמד לזכייה יגיע לפגישה המתואמת כפי שייקבע ע"י החברה ו/או מי מטעמה,
במקום שייקבע על ידי החברה ו/או מי מטעמה .מובהר ,כי ככל שמועמד לזכייה
הינו קטין מעל לגיל  ,13יימסר הפרס בפגישה בו ינכחו הן הקטין והן אפוטרופוסו
החוקי.

.5.7

מועמד לזכייה שנבצר ממנו להגיע לפגישה המתואמת ,רשאי לייפות את כוחו של
בגיר מטעמו לייצגו בפגישה המתואמת .במקרה כזה נדרש מיופה הכוח לבוא
לפגישה המתואמת עם תעודות הזהות שלו ושל הטוען לזכייה ,מאומת ע"י עו"ד,
מהטוען לזכייה בפרס.

.5.8

העיר הזוכה בפרס העירוני
בתום תקופת ההגרלה ייבחנו נתוני הערים שנטלו חלק בהגרלה לפי מספר האחוזים
וייבדק מי העיר שבה צמחו נתוני המחזור באחוזים הגבוהים ביותר מול נתוני
האיסוף אשר נרשמו על ידי החברה במהלך התקופה המקבילה בשנה הקודמת ,
תוך מדידת עליית שיעור הבקבוקים הממוחזרים ,בהתאם לכמות שנמדדה
אשתקד ,כמפורט להלן.

.5.9

הנתונים לחישוב מיחזור הבקבוקים של הערים המשתתפות במבצע יעשה על פי
הנתונים שישלחו על ידי קבלני פינוי המיחזוריות של הערים עצמן ,ואלו יהיו
הנתונים שלפיהם תתבצע המדידה לעיר הזוכה.

.5.10

השוואת הנתונים תיערך בהשוואה לנתוני מחזור בקבוקי ליטר וחצי (באמצעות
מיחזוריות)בתקופת יולי -ספטמבר בשנת  2016לתקופה המקבילה בשנת .2015
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.5.11

העיר שבה יעלה שיעור הגידול בנתוני המחזור של בקבוקי פלסטיק משפחתיים (
ליטר וחצי ומעלה) – אשר נאספו במיחזוריות  -הגבוה ביותר באחוזים מבין
הערים המשתתפות במבצע  ,תקבל מהתאגיד את הפרס העירוני ,כהגדרתו לעיל.

.5.12

ההודעה על הזכייה תימסר לנציג הרשות המקומית בהודעה בכתב .במקביל
תפורסם הזכייה במדיה הפרסומית.

.5.13

האחריות הבלעדית בכל הקשור ביום הפעילות תוטל על הרשות המקומית שתזכה.

.5.14

יובהר כי החברה אינה שותפה לקיום יום הפעילות מלבד הענקת הפרס הכספי.

.5.15

הרשות המקומית תטפל ותשיג את כל האישורים הרלוונטיים לקיום יום הפעילות,
מכל הרשויות הרלוונטיות ,והיא שתישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור
ל"יום הפעילות" ,הן כלפי הרשויות והן כלפי האזרחים.

.5.16

עם היוודע הזכייה ולפני העברת המענק ,יחתמו תחילה נציגי הרשות המקומית
המוסמכים על מסמך חוקי ובר תוקף המאשר את כל האמור בסעיף הקודם.

.5.17

חלוקת כרטיסים לאירוע עיר זוכה תהיה באחריות העיריה לפי שיקול דעתה.

הפרס
.6.1

מובהר ומודגש בזאת ,כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה,
הכל כמפורט להלן.

.6.2

בכל יום הגרלה יזכו חמישה ( )5מועמדים לזכייה בפרס ,כמפורט לעיל.

.6.3

החברה תחלק עד  15זוגות אופניים ו 60-שוברים לרכישות ספרים במסגרת הגרלה
זו .החברה שומרת על זכותה לשנות את כמות הפרסים ולמשתתפים בהגרלה זו לא
תעמוד כל דרישה ו/או תובענה בקשר עם האמור ,והכל בכפוף להוראות ההיתר
הכללי כהגדרתו לעיל.

.6.4

כל מועמד לזכייה בפרס ו/או אפוטרופסו ו/או מיופה כוחו (ככל שרלוונטי) יחתמו
לפי דרישת החברה ,על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה המצורף כנספח א'
לתקנון זה .כמו כן ,החברה שומרת על זכותה לשלוח למועמד לזכייה כל טופס נוסף
שיהיה עליו לחתום כתנאי לקבלת הפרס .יודגש ,כי ככל שמועמד לזכייה ו/או
אפוטרופסו ו/או מיופה כוחו (ככל שרלוונטי) יסרב לחתום על הצהרת הזוכה ו/או
על כל טופס אחר ,ייפסל המועמד לזכייה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

.6.5

המשתתפים מסכימים ,כי בכל מקרה בו יחול שינוי במועד קבלת הפרס ו/או בכל
מקרה בו תחליט החברה לשנות ו/או לבטל את הפרס ,לפי העניין ,לא יראו בכך
כהפרה של תקנון זה ו/או כנסיבות בגינן זכאים המשתתפים בהגרלה לסעד ו/או
זכות ו/או תרופה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ,לרבות כל
טענה או דרישה לפרס חלופי ו/או פיצוי כלשהם.

.6.6

יובהר ,כי מועד אספקת כל פרס בפועל ,ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה,
ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור,
לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת פרס כלשהו.

.6.7

הפרס שיחולק במסגרת מבצע זה אינו ניתן להחלפה ,להחזרה ,למכירה ,להעברה,
לשינוי או להמרה על ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר
אחר.

פטור מאחריות

-6-

.7.1

המשתתפים בהגרלה זו מצהירים בזאת ,כי אין ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם,
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפקח ,העוזרת לחברה ,החברה ו/או
חברות אחרות מקבוצתה ,מנהליהן ,עובדיהן ,ומי מטעמן ,בכל הקשור והמתייחס
להגרלה זו ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה בה .משתתפי ההגרלה
מצהירים בזאת ,כי התחייבותם זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

.7.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,משתתפי ההגרלה מסכימים ומאשרים ,כי ידוע
להם כי עיקר הפעילות היא למטרת שעשוע והנאה ,והללו הוענקו להם כבר עם
השתתפותם בהגרלה .יתכן ,כי על אף מאמצי החברה ,עשויים להתרחש אירועים
ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או טעויות ו/או תקלות ,אשר יש בהם כדי למנוע
השתתפות או זכייה בהגרלה או בכל חלק ממנה או למנוע מהם הנאה מההגרלה,
ובכלל זאת טעויות במהלך הליך האיתור וההכרזה על הזוכים.

.7.3

המשתתפים בהגרלה זו מסכימים לפטור את החברה והמפקח מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ,וכל אירוע ו/או שיבוש ו/או הפרעה ו/או טעות ו/או
תקלה כאמור לא תקנה להם זכות כלשהי בגין כך ,והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי,
שיפוי או סעד .ההשתתפות בהגרלה זו הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים,
והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין וסוג
שייגרמו למי מן המשתתפים ,והקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות.

.7.4

מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה,
פגיעה או רשלנות של מי מהמשתתפים מנעה ממנו מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות
בפרסים ,תהיינה החברה והמפקח ,פטורות מאחריות.

.7.5

החברה ו/או כל מי מטעמה ,מנהליה ,עובדיה ,העוזרת לחברה והמפקח אינם
אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים ,הוצאות או תקלות כלשהן במימוש הפרסים
בהגרלה זו ,לרבות אך מבלי למעט ,תקלות מכל מין וסוג שהוא בעת מימוש
הפרסים ,או עקב גורמים שאינם תלויים בהן ,לרבות כוח עליון כגון :שביתות ,מזג
אויר ,מלחמה ,אזהרות מסע ביטחוניות וכיו"ב.

.7.6

כל גריעה מתנאי ההגרלה – עד כדי ביטולה – עקב אירוע ו/או מעשה ו/או מחדל
שאינו בשליטת החברה ,לא ייחשבו להפרה של תקנון זה מצד החברה ולא יזכו את
המבקש להשתתף או המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגדה או כנגד
המפקח ,בכפוף לחוק.

.7.7

החברה רשאית לשנות את ההגרלה ,להאריכה ,לקצרה או לבטלה באופן מוחלט,
בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ,והמשתתפים
בהגרלה זו מצהירים בזאת ,כי אין ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם ,כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ,מנהליה ,עובדיה ,מי מטעמה (לרבות המפקח) בגין
כך.

.7.8

מובהר בזאת ,כי החברה אינה אחראית לאיכות או טיב הפרסים .השימוש ו/או
מימוש ו/או אי-מימוש הפרסים יהיה באחריות הזוכים בלבד או הספק ,לפי העניין,
ובהתאם להוראות כל דין ,ולמשתתף בהגרלה ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל
דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שייגרם לו ו/או
למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר לשימוש ו/או מימוש ו/או
אי-מימוש הפרס בו זכה.

.7.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם לא יהיו
אחראיים לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן ,תקלה ,קילקול של הפרס או
הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו בקשר עם מימוש הפרס ,ובקשר עם כל מעשה או
מחדל של הזוכה בפרס ו/או אפוטרופסו ו/או מיופה כוחו (ככל שרלוונטי) .למען
הסר ספק ,החברה ,המפקח ,העוזרות לחברה ,מנהליהן וכל מי מטעמן יהיו פטורות
באופן סופי ומוחלט מכל טענה ,דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל ,כל הנובע
ממנו וכל עניין בקשר אליו.
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.7.10

.8

.9

החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או
הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית ,פריצות ,נזקים,
קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות ותקלות ,לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה או בקווי
התקשורת .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל ,תהא
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל
את האמור ,לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את
הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר ,ולמשתתפים לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

הצהרות והתחייבויות המשתתפים בהגרלה
.8.1

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון ההגרלה ו/או כל דין ,כל
משתתף בהגרלה מצהיר ומתחייב כלפי החברה והעוזרות לחברה כי:

.8.2

כל הפרטים שמסר במסגרת הגרלה זאת הינם נכונים ומדויקים.

.8.3

בחירת הזוכים על -ידי החברה הנה סופית ,חלוטה ,בלתי ניתנת לתביעה ו/או
לערעור ומחייבת.

.8.4

יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את החברה ,ו/או את מנהליה
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק
(לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה
במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,
בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין
הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה ,ולרבות בגין כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צדדים שלישיים כלפי החברה ו/או מי מטעמה
בגין נזקים שהסב לה משתתף בהגרלה זו כאמור.

.8.5

ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים ו/או השתתפות
של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני ,ואשר כתוצאה ממנו נמחקו ,הושמדו או
שובשו פרטים כלשהם אשר הועלו במסגרת המבצע.

שונות
.9.1

בהשתתפותו בפעילות זו ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ,כי קרא את הוראות
תקנון ההגרלה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא ו/או
האזין להן ,הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.9.2

המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי
מטעמה בקשר עם בחירת הזוכים בהגרלה.

.9.3

ידוע לזוכים ,כי בהתאם להוראות ההיתר הכללי ,יפורסם שמו ברשימת הזוכים
בהגרלה בעיתון יומי.

.9.4

כל אחד מהזוכים ,מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות ,אפשר
שיסוקרו ,יצולמו וישודרו ,באמצעי תקשורת ,לרבות ,בשילוט ,בנקודות המכירה,
בעיתונות ,באתר הפעילות ,ובאתרי אינטרנט אחרים ,וכי בעצם ההשתתפות
בפעילות מביע הזוכה ו/או מיופה כוחו ו/או אפוטרופסו לפי העניין ,את הסכמתו
לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו ו/או צילום ווידיאו בו הוא משתתף במסגרת
הגרלה זו.

.9.5

עם זאת ,יובהר ויודגש ,כי הזכייה בפרסים במסגרת הגרלה זו אינה מותנית
בהסכמה כאמור ,וכי אם הזוכה ו/או מי מטעמו יודיע לחברה כי אינו מסכים כי
הוראות סעיף זה יחולו עליו ,תפטור אותו החברה מהאמור בסעיף זה לעיל ,וכי
בכל מקרה קבלת הפרס לא תהא מותנית בהסכמתו לפרסום השתתפותו ו/או
זכייתו ,וזאת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות כהגדרתו לעיל.
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.9.6

החברה רשאית לשנות את תקופת ההגרלה כולה ,להאריכה או לקצרה או לבטלה
באופן מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

.9.7

החברה איננה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש
את הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש ,עיכוב דחייה או כל
פגם אחר בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.

.9.8

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף כלשהו ו/או מי מטעמו ו/או
לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף ,בגין ההשתתפות בהגרלה ו/או בגין
הזכייה בו.

.9.9

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,החברה תהא רשאית שלא למסור
את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,על פי
שיקול דעת החברה באישור המפקח.

.9.10

החברה רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלי ותקופת ההגרלה ,תאריכי ההגרלות,
סוגי הפרסים וכמותם ,וכן את אופן חלוקת הפרסים ,על פי שיקול דעתה ,הכל
במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה ,וזאת תוך מתן פרסום סביר ובכפוף להוראות
ההיתר הכללי.

.9.11

בכל מקרה שיוכח ,כי רשלנות של החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן
מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות ,יוגבל
הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הבקבוק שהשליך למיחזורית עלמנת להשתתף
בהגרלה.

.9.12

החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית להחליט כיצד לנהוג בקשר
עם פרסים שלא חולקו בפועל במסגרת הפעילות מכל סיבה שהיא ,והכל בכפוף
להוראות כל דין ,בין בתקופת הפעילות ובין לאחריה.

.9.13

החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים הגרלות ו/או פעילויות נוספות.
במידה ואכן תקיים החברה הגרלות ו/או פעילויות נוספות כאמור ,יעודכן התקנון
בהתאם .יובהר ויודגש ,כי אין באמור לעיל בכדי לחייב את החברה לקיים הגרלות
ו/או פעילויות כאמור.

.9.14

כל מס ,ניכוי או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בהגרלה ,לפרס ו/או
למימוש הפרס ,יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו
בלבד .עורכת ההגרלה ו/או העוזרות לעורכת ההגרלה יהיו רשאיות ,אם ידרשו לכך,
להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור ,ולחזור לקבלת
החזר לתשלום מהזוכים.

.9.15

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי
הוראה של רשות מוסמכת.

.9.16

למען הסר ספק ,ההשתתפות בהגרלה אסורה על החברה והמפקח ,וכן כל עוזריהם,
עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם לעניין זה" ,בן משפחה" – בן/בת
זוגו ,הורהו ,בנו/בתו ואחיו/אחותו של מי שאסורה עליו ההשתתפות.

.9.17

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב .תקופת ההתיישנות לכל
תביעה נגד החברה ו/או העוזרות לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין
מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
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נספח א'
אני החתום מטה מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:
שמי המלא שהעברתי לעו"ד המפקח תואם את השם האמיתי שלי בתעודת הזהות ,וכי אי-עמידה
על תנאי זה תמנע ממני את האפשרות לזכות בפרס נשוא הגרלה זו.
במסגרת הגרלת "טוש לכל בקבוק" של תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ (להלן" :ההגרלה" ו-
"החברה" ,בהתאמה) הוכרזתי כזוכה בפרס כהגדרתו בתקנון ההגרלה.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי ואישרתי את הוראות תקנון ההגרלה (לפי העניין) והנני מסכים לכל
תנאיו ללא יוצא מן הכלל .כמו כן ,אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בהגרלה לפי תנאי
תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה (לרבות
המפקח) בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי .הנני פוטר את החברה ו/או מי מטעמה (לרבות
המפקח) באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי או כל
הנובע ממנה .אני מסיר בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל מי מטעמה (לרבות
המפקח) ,ואין לי ולא יהיו לי כל טענות ,דרישות או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה (לרבות
המקפח) בקשר עם הפרס ובקשר עם כל מעשה או מחדל שלי בקשר ישיר או עקיף עם הפרס ,טיבו
ואיכותו .למען הסר ספק ,הנני פוטר/ת את החברה ,מנהליה וכל מי מטעמה (לרבות המפקח) באופן
סופי ומוחלט מכל טענה ,דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל ,כל הנובע ממנה וכל עניין בקשר
אליה.
בנוסף ,הנני מסכים לאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים ,ותמונותיי ככל שתצולמנה ,לרבות
במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או הליך מימוש הזכייה באמצעי התקשורת שונים ,ותוך כך
שידוע לי כי הסכמה זו ניתנת מרצוני החופשי באשר היא אינה מהווה תנאי הכרחי למימוש זכייתי,
ועל כך באתי על החתום:
ידוע לי ,כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים ,לרבות ברדיו,
בעיתונות ובאינטרנט ,והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים ,ודבר זכייתי
במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור ,לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה והכל בהתאם
ובכפוף להוראות ההיתר הכללי ותוך כך שידוע לי כי הסכמה זו ניתנת מרצוני החופשי באשר היא
אינה מהווה תנאי הכרחי למימוש זכייתי.
הזוכה

אפוטרופוסו (במידה והזוכה
הינו מתחת לגיל )18

שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
* יש לקבל צילום ת.ז .של הזוכה (ו/או של האפוטרופוס שלו ו/או מיופה כוחו ככל שרלוונטי) +
ולוודא כי השם בת.ז .תואם את מספר הטלפון שרשום על הבקבוק אשר הוגרל.
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