תקנון הגרלה  -מועדון יולדות מאמי ,Kהמרכז הרפואי קפלן
מפורטים להלן תנאי הגרלה במסגרת כנס הריון ולידה הנערך באמצעות "מועדון היולדות
מאמי "Kמחברת מעוף שירותים מנוהלים (אאוטסורסינג) בע"מ (להלן" :המועדון"):
 .1כללי:
א.
ב.
ג.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר התחרות ,לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם
לנקבה ו/או רבים.
חלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
פרשנות תקנון זה.

 .2עורך התחרות:
שם עורך התחרות :מועדון יולדות מאמי Kממעוף שירותים מנוהלים
(אאוטסורסינג) בע"מ ,מרח' היוזמה  ,3טירת הכרמל.
 .3נהלי התחרות:
א.
ב.

תנאי להשתתפות בתחרות ומימוש הפרס הינו שהזוכה נרשם והשתתף בכנס
היולדות של המועדון ,אשר יתקיים בתאריך  21.4.21בין השעות 19:00-21:00
(להלן" :הכנס").
על הזוכה להשתתף באופן מלא ופעיל בכל הכנס ,כלומר :להיות מחובר
ולהשתתף באופן מלא בעת ביצוע הכנס ,באמצעות התחברותו והשתתפותו
המלאה בשיחת הזום המלאה.

 .4התחרות וביצועה:
א.
ב.

ג.
ד.

בסיום כנס הריון ולידה אונליין של המועדון ,שיערך במועד המפורט לעיל,
תתקיים הגרלה מבין הנרשמות והמשתתפות בכנס על ידי נציגים מטעם
המועדון.
ההרשמה לכנס (באופן אוטומטי להגרלה) תתרחש באמצעות מילוי פרטים בדף
הרשמה דיגיטלי ,במהלך התאריכים  24.3.21ועד ליום הכנס  21.4.21עד לשעה
 17:00בלבד (שעתיים לפני תחילת הכנס).
הפרטים שיאספו לגבי כל משתתפת בתחרות הם (להלן" :פרטים אישיים"):
 .iשם מלא
 .iiכתובת מייל
 .iiiטלפון
 .ivתאריך לידה משוער
על הפרטים האישיים להיות מדויקים ונכונים ,והחברה שומרת לעצמה את
הזכות לאמת אותם במידת הצורך.
כל משתתף יוכל להירשם פעם אחת בלבד להגרלה .במידה ותתגלה הרשמה
כפולה ימחקו הפרטים הכפולים ויישאר למשתתף רישום בודד להגרלה.

 .5שיטת ההגרלה:
א.
ב.
ג.
ד.

משתתף הינו כל אדם אשר נרשם לכנס הריון של המועדון עם פרטיו המלאים
ושלח את הטופס באתר וכן היה נוכח בזמן ההגרלה בשיחת הזום.
בכפוף לתנאי תקנון זה ולמסירת פרטיו המלאים של המשתתף כאמור לעיל,
ייכנס המשתתף להגרלה.
מובהר ,כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד במסגרת הכנס.
בהשתתפותו בהגרלה מצהיר המשתתף ,כי קיבל על עצמו את התקנון וכל תנאיו
ומביע את הסכמתו המלאה והחופשית לרישום פרטיו לצורך קבלת דיוור של
חומרים פרסומיים ועדכונים מהחברות המשתתפות בהגרלה בכנס.

 .6אופן עריכת ההגרלה:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.

בסיום הרישום לכנס (כשעתיים טרם תחילתו בשעה  19:00בתאריך ,)21.4.21
תערוך החברה בדיקה לאיתור כפילויות ברשימת המשתתפים ,משתתפים
כפולים ימחקו.
כל אחד מהמשתתפים יקבל מספר סידורי רציף ,באופן אקראי.
כל משתתף מאשר בהשתתפותו כי ידוע לו,שעריכת התחרות תלויה ,בין היתר,
בתקינות וזמינות רשת תקשורת ,מערכות ממוחשבות ,תוכנות וגורמים אחרים
שלעורך התחרות אין שליטה ו/או אחריות עליהם ,ועל כן כל משתתף לא יהיה
רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות,
תקלה ,איחור ,כשל טכני ,או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל.
בתום הכנס תיערך ההגרלה ובה יעלה בגורל זוכה לפרס בתנאי שעמד בתנאי
התקנון.
עריכת ההגרלה :בחירת זוכה רנדומלי מבין המשתתפים אשר נמצאו רשאים
להשתתף בהגרלה ,תתבצע באמצעים טכנולוגים.
הודעה בדבר הזכייה בפרס תימסר על ידי נציגת המועדון לזוכה בסיום הכנס.
החברה תפרסם את שם הזוכה ברשתות החברתיות ובכל מדיה פרסומית שתראה
לנכון .כמו כן תשלח הודעה לכתובת הדוא"ל ולטלפון הנייד של הזוכה ,כפי
שהועברו בטופס הפרטים האישיים.
הזוכה יקבל את הפרס על ידי חברת החסות וזאת לאחר העברת פרטי
ההתקשרות של הזוכה לחברת החסות.
מובהר בזה ,כי ההגרלה תיערך בנוכחותו של המפקח או מי מטעמו שהוא מינה
לצורך פיקוח ביצוע ההגרלה כאמור.
תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות ומוחלטות ,ולא תישמע כל טענה בעניין זה.
יובהר ,כי הכנס מצולם ויועלה לעמוד הפייסבוק של המרכז הרפואי קפלן ו/או
לכל מקום עליו יחליט המועדון.

 .7קבלת הפרס:
א .שמות הזוכים ופרטיהם האישיים יועברו לחברת החסות לצורך העברת הפרסים
לזוכים .יובהר כי הפרטיים האישיים שיועברו לחברה הינם בהתאמה לפרטים
שמילא הזוכה בטופס רישום להגרלה באתר של מועדון יולדות מאמי.K
ב .עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה,
היה והתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או הזין פרטים אישיים לא נכונים
ו/או לא מלאים ו/או נהג בניגוד להוראות תקנון זה.
ג .הפרס לא ניתן להמרה כלשהיא.
א .הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ,האחריות לשמירה ומימוש
הפרס תהא על המשתתף הזוכה בלבד.

ב.

עורכת ההגרלה אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לטיב ו/או לאיכות
הפרס במסגרת הגרלה זאת ,למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו /או עקיף אשר
ייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בו ומימושו.

 .8מפקח:
המפקח בהגרלה יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מחלוקת בינם לבין
עורכת ההגרלה ,אי הבנה ,ספק או כל דבר אחר ובכלל פרשנות התקנון.
 .9כללי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.

ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף .עורכת ההגרלה וכל מי
מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי
מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להגרלה זאת.
כל זכויות הקניין הרוחני בהגרלה ,לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,סימני מסחר
וסודות מסחריים ככל שישנם ,הינם רכושה הבלעדי של עורכת ההגרלה או של צדדים
שלישיים שעורכת ההגרלה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה דרישה ו/או כל תביעה ו/או כל טענה מכל סוג
ומין בקשר להגרלה ,לפרס ,לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.
עם השתתפותו בהגרלה מסכים הזוכה כי לעורכת ההגרלה שמורה הזכות לפרסם
ולסקר את עובדת זכייתו של כל זוכה באמצעי המדיה של מועדון היולדות.
עורכת ההגרלה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההגרלה ,לשנות
את הפרסים בכל שלב משלבי ההגרלה ,לשנות את כללי ההגרלה  ,לשנות את אופן
בחירת הזוכים ולשנות תקנון זה ,לא תהיה למשתתפים כל זכות או טענה בנוגע לכך.
שינוי תנאי התקנון יפורסם באתר מועדון היולדות מאמי.K
המפקח ,עורכת ההגרלה ,מנהליהם ,שותפיהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם אינם
רשאים להשתתף בהגרלה" .בני משפחה" לעניין סעיף זה :בן זוג ,ילדים ,אחים,
אחיות.
עותק מן התקנון ניתן יהיה לקבל במשרדי עורכת ההגרלה בשעות הפעילות הרגילות.
כתובתו של עורך התחרות לצורך שאלות ו/או הבהרות באשר לתחרות :משרדי מעוף
שירותים מנוהלים (אאוטסורסינג) בע"מ – רח' היוזמה  ,3טירת הכרמל.
הסמכות השיפוטית הבלעדית והייחודית לעניין התחרות ו/או תקנון זה מוקנית לבית
המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד ,שיידון על פי הדין החל במדינת ישראל בלבד.
בהצלחה !

