תקנון פעילות
.1

תאריך .19.1.2022 :

הגדרות
חברת אניטה גלידה בע"מ )"עורכת הפעילות" ו/או "אניטה"( ,מקיימת פעילות בנושא
"עגלת צא'י שקדים של גולדה וויסוצקי" ומזמינה את המשתתפים כהגדרתם להלן,
להשתתף בפעילות שתנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה )"הפעילות"( .המשתתף
מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהפעילות לרבות שמם המשתתף ,תפורסם באינסטגרם ובכל יתר
המדיות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אניטה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין
זה.

.2

פרשנות
 .2.1בכל 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.
 .2.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה
ו/או רבים.
 .2.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי
פרשנות.

.3

השתתפות בפעילות
בפעילות זכאי להשתתף כל אדם אשר הינו מעל גיל ") 16המשתתפים"(.

.4

הפעילות
 .4.1על המשתתפים להגיע לעגלת ויסוצקי צ'אי שקדים בסניף גולדה חולון ,לצלם תמונה,
ולתייג באינסטגרם את גולדה ,וויסוצקי.
 .4.2הפעילות תחל ביום  19.1.22ותסתיים ביום  19.1.22בשעה ") 19:00-21:00תקופת
הפעילות"( .אניטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות,
להקדימו או להאריכו ,ללא מתן הודעה כלשהי מראש.

.5

ההטבה ובחירת המשתתף
 7התמונות הכי מקוריות יקבלו את ההטבה ,ההטבה תשלח למי שהשתתף ותי

.6

ההטבה:
 7 .6.1כרטיסי  VIPשל גולדה  .הכרטיס מקנה שובר לרכישת  12ק"ג גלידה גולדה,
למימוש של  1ק"ג בכל חודש באחד מסניפי גולדה.
 .6.2ההטבה הינה אישית למשתתף ואינה ניתן להסבה ,לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא
בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.
 .6.3אניטה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את ההטבה ולהציע ההטבה
חלופית על פי שיקול דעתה הבלעדי .הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי אניטה ו/או מי מטעמה בנושא.
 .6.4ההשתתפות בפעילות וזכייתם של המשתתפים בהטבה עשויים להיות מסוקרים
באמצעי תקשורת שונים ,לרבות אך לא רק לצורך קידומה של רשת גולדה או אניטה,
ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו לרבות אך לא רק
ב ,facebook-באינסטגרם ,טיק טוק ,ברדיו ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי
שאניטה תמצא לנכון.
.6.5

אניטה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את ההטבה מכל סיבה שהיא
מוצאת לנכון אם על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף בפעילות משום
הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הדין.

.7

כללי
 .7.1תקנון 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.
 .7.2היה ומסיבה כלשהי )לרבות כשלים טכניים ואחרים( לא יקלטו פרטי המשתתף ו/או
בשל תקלה טכנית יוכרז על משתתף שגוי ,כי אז לאניטה אין ולא תהא כל אחריות
ו/או חובה כלפי המשתתף ולא תעמוד לו כל טענה כלפיה בקשר עם הפעילות.
 .7.3המשתתף מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות
התקשורת ,המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או
תקלה ,לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
תתכנה תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או
שיבוש תוצאה או מועד השתתפות.
 .7.4למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט אניטה ו/או מי מטעמה
עקב תקלה או ו/טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב הפעולות כאמור .המשתתף מוותר
בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אניטה ו/או כל מי שפועל
מטעמה ,בקשר עם האמור.
 .7.5ההשתתפות בפעילות ומימוש ההטבה הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף לפי
הענין ,ואניטה לא תישא באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף( ,ישיר ו/או עקיף ,הפסד,
אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם
הפעילות ו/או עם ההטבה ו/או עם מימושה.
 .7.6אניטה אינה אחראית כלפי המשתתפים לאיכות ההטבה שבמסגרת הפעילות או
לתנאים בהם תסופק ההטבה .אניטה לא תהא אחראית לכל פגם ,קלקול ,נזק ,אי-
תקינות או אי התאמה בנוגע להטבה או לאספקתה ,ובכלל זה אניטה לא תהא
אחראית למעשה ו/או מחדל של נותני השירותים /או הזכיין מטעמה.
 .7.7למען הסר ספק ,ככל ותהיה מניעה כלשהי מכל סיבה לרבות אך לא רק בשל נגיף
הקורונה ו/או כל נגיף אחר ו/או הנחיות מטעם משרד הבריאות ו/או כל גוף ממשלתי
אחר ,אשר בגינה לא ניתן יהיה לממש את ההטבה המשתתף מוותר בזאת מראש על
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אניטה ו/או כל מי שפועל מטעמה ,בקשר עם
האמור.
 .7.8אניטה רשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את ההטבה,
בהודעה אשר תתפרסם באתר אניטה בו מתפרסם תקנון הפעילות .מוסכם ,כי הודעה
כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע
לסיום או שינוי תנאי הפעילות.
 .7.9עובדי אניטה ועובדי גולדה אינם רשאים להשתתף בפעילות .האיסור חל גם על בני
משפחותיהם של הנ"ל .לעניין סעיף זה" ,בני משפחה"  -אבא ,אמא ,אח ,אחות ,בן-
זוג ,בן ,בת.
מובהר ומוסכם כי אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להפיץ ,לפרסם ו/או לשמור ברשות
.7.10
המשתתף את התקנון ו/או תוכנו.
תקנון הפעילות ניתן לעיון במהלך תקופת הפעילות באתר גולדה ובמשרדי אניטה
.7.11
בכתובת באזוה"ת ויתקין.
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