תאריך 110/202/2/

תקנון פעילות פורים
חג פורים ,חג גדול לכל הילדים!
בכל שנה ישנן משפחות שלא יכולות להרשות לעצמן לרכוש תחפושות לילדיהן.
בכדי להפוך את החג לשמח גם למשפחות הללו רשת גולדה בשיתוף עם ארגון "פתחון לב" ("עורכת הפעילות")
מקיימת פעילות פורים ומזמינה את כלל לקוחותיה של רשת גולדה להשתתף במיזם איסוף תחפושות לפורים,
תנאי ההשתתפות במייזם מפורטים בתקנון זה ("הפעילות").
מהי עמותת "פתחון לב"?
העוני הבין-דורי בישראל .הארגון מסייע מידי שנה לכ 001,111 -נפשות ללא הבדל מין ,דת ,גזע ,מוצא או לאום.
בזכות מתנדבי העמותה ,אשר מהווים את הרוח החיה של הארגון ,קיים קשר ישיר וקבוע עם מקבלי הסיוע
מטעמנו ,וזאת על מנת להתאים פתרונות מיידים לכל בעיה שעולה מן השטח.
.1

פרשנות
 .0.0בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל
מדיה שהיא בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .0.1בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 .0.1החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

.2

השתתפות בפעילות
בפעילות זכאי להשתתף כל אדם מעל גיל  ,01אשר יגיע לאחד מסניפי הרשת הפרוסים ברחבי הארץ ,כשהוא
מצויד בתחפושת אשר ברצונו לתרום ,והיא תיהיה במצב תקין ,למעט אביזירם כגון :כובעים ,משקפיים
וכיוצ"ב ,אשר לא ינתן בגינם לתורם ,כדור גלידה (להלן ":התחפושת"),

.3

הפעילות
 .1.0הפעילות תחל בימים א-ו' החל מיום ג'  ,11.2.2/2/החל מהשעה  /0://ותסתיים ביום  20.2.2/2/בשעה
" 23:32תקופת הפעילות").

 .1.1ב כל סניפי רשת גולדה ברחבי הארץ ,תוצב עמדה בה ניתן יהיה לתרום תחפושות ,בגין כל
תחפושת שתתרם ,יוענק לתורם כדור גלידה בגודל רגיל מתנה.
 .1.1מתנדבי ארגון פתחון לב יקבלו את כל התחפושות שנתרמו וידאגו לחלק אותם לילדים.
 .1.3רשת גולדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות ,להקדימו או להאריכו,
ללא הודעה מראש.
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.4

הנחיות מימוש התרומה

 .3.0במהלך תקופת הפעילות בכל סניף "גולדה" תוצב עמדת איסוף לתחפושות( .דאמפ ממותג).
 .3.1שדרוגים (גלידה בינונית ואילך) -על חשבון התורם.
 .3.1מגבלת תרומה 011 :תחפושות לסניף.

.3

כללי
.1.0

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות
וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות ,מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

.1.1

תקנון הפעילות ניתן לעיון במהלך תקופת הפעילות באתר  www.goldaglida.co.ilובמשרדי גולדה
בכתובת  :רחוב המלאכה  1רעננה.
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