
 תקנון הגרלה

)להלן:  שוונג אירועי ספורט בע"מתערוך  8.1.12 -ועד ל 7.1.1172בין התאריכים  .1
 תוכניות 6התאוששות משודרג הכולל מכשיר "( מבצע להגרלת מבצעעורכת ה"

Recover4u , מתנת חברת Raid Recover עם שרוולי רגליים מבית  התאוששות ועיסוי

Israel , בשעה  31.12.207עד ליום , 8201פוליסת ביטוח תאונות שנתית לשנת לרוכשי
 "(.המבצעעומדים בתנאי תקנון זה )להלן: "ובתנאי ש ,23:59

 

המבצע נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי  .2
"( והוא יהיה כפוף להוראות תקנון ההיתר הכללי)להלן: " 1977חוק העונשין, התשל"ז 

 זה.

 

עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או  .3
ת מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות להאריכו ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבו

בכתובת:  שלה בעמוד הפייסבוקהדין, בהודעה שתפורסם 
https://www.facebook.com/shvoong.co.il/ 

 
, בכל בראש העין 11ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת המבצע שברח' העבודה  .4

 עת, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

 
, ולא יאוחר מיום 2017 דצמברבמהלך חודש זכאי להשתתף במבצע כל אדם אשר רכש  .5

בהרשמה , 2018 לשנתשנתית פוליסת ביטוח תאונות   ,23:59בשעה  31.12.2017
תנאים הרשומים חוק ולבהתאם למקוונת באתר האינטרנט של עורכת המבצע, הכל 

 ובידו פוליסה תקפה.לאחר מכן ובתנאי שלא ביטל רכישתו  באתר

 

 התאוששות ועיסוי תוכניות 6התאוששות משודרג הכולל מכשיר הפרס בהגרלה הינו  .6
)להלן:  ,Israel Recover4u, מתנת חברת Raid Recover עם שרוולי רגליים מבית 

 "(.הפרס"

 

 הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה ו/או להמרה בכל דרך שהיא. .7

 
הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט וכן באמצעות דיוורים ישירים  .8

 ללקוחות עורכת המבצע.שישלחו 

 

 עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים. .9

 

 11במשרדי עורכת המבצע ברח' העבודה  0021:בשעה  3.1.2018ההגרלה תיערך ביום  .10
בראש העין, בהשתתפות נציג עורכת המבצע, ובפיקוח משרד רו"ח מאירה גנור )להלן: 

 "( ו/או מי שימונה ע"י המפקחת לצורך פיקוח על עריכת ההגרלה.מפקחת המבצע

 

ם בסמוך למועד ההחלטה לה, תפורסככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד ההגר .11
 בדבר מועד הגרלה חדש. בעמוד הפייסבוק שלההודעה על השינוי 

 

ע"י גורם שייקבע ע"י המפקחת על תופעל אופן עריכת ההגרלה: במועד ביצוע ההגרלה,  .12
של תוכנת "אקסל", שאליה הוזנו מבעוד מועד  "rand between"פונקציית ההגרלה, 

 בהגרלה. לכל אחד מן השמות יוצמד מספר המייצג אותו. שמות כל הזכאים להשתתף
רנדומליים מתוך מאגר  מספרים תחל שליפתלאחר מתן הוראה ייעודית 



הזוכה בהגרלה  הוא -שיישלף ע"י התוכנה  העשירי מספרשהוזנו. ה שמות/מספריםה
 (."הזוכה")להלן: 

 
לאחר מועד  שם הזוכה בהגרלה יפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע בסמוך .13

 עריכת ההגרלה.

 
ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע נסיון ליצור קשר טלפוני  7במהלך  .14

עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו. במקביל תישלח אליו הודעה על זכייתו בדואר 
 האלקטרוני ובהודעת סמס, על בסיס הפרטים שמילא ברכישה המקוונת.

 
אתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא עורכת המבצע תשתדל ל .15

תהיה מחוייבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עימו קשר, לאחר 
השקעת מאמץ סביר, עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל 
מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או במקרה שהודעת הזכיה לא תתקבל ע"י 

 כת המבצע מכל סיבה שהיא.עור

 
זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי לקבל את הפרס במשרדי עורכת המבצע  .16

 יום לאחר מועד ההגרלה. 60-לא יאוחר מ

 
יום ממועד עריכת ההגרלה, תהא זכייתו  60זוכה שלא הגיע לאסוף את זכייתו בתום  .17

 מי מטעמה בקשר לכך.מבוטלת ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע ו/או 

 
עם קבלת הודעת הזכיה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה להתייצב במשרדי עורכת  .18

, ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המבצע, להזדהות באמצעות תעודה מזהה
 " לתקנון זה.אהמצורף כנספח "

 
 ממנו ו/או בכל חלקפרס, עורכת המבצע לא תהא אחראית לכל פגם או ליקוי שיתגלה ב .19

 .Israel Recover4u והאחריות הבלעדית לפרס ולכל רכיביו תהא על חברת

 
בהשתתפותו במבצע, מאשר מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע  .20

הן  "(, כי הינו מקבל על עצמו את הוראותיו של תקנון זה והרימשתתף)להלן: "ה
 מחייבות אותו לכל דבר ועניין.

 
עורכת המבצע ו/או מי מטעמה  כי הינו פוטר אתהמשתתף בהשתתפותו במבצע, מצהיר  .21

מכל אחריות ו/או נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או 
 בעקיפין למבצע.

 
של שמו באתר האינטרנט את הסכמתו לפרסום המשתתף בהשתתפותו במבצע, נותן  .22

 , אם וככל שיזכה בהגרלה.עורכת המבצע

 
לטיפול בפניות משתתפים, להבהרות במקרים של אי הבנה, ספק או קושי,  האחריות .23

ע למשתתפים בכל מחלוקת בין עורכת המבצ רעהלרבות בפרשנות התקנון, וכן להכ
 בהגרלה ו/או לזוכה בה, תהא מסורה למפקחת על המבצע.

 
ההיתר הכללי ותדווח לרכז ההגרלות לפרסומת המפקחת תמלא אחר הוראות  .24

 מסחרית במשרד האוצר כנדרש.



 
 ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי עורכת המבצע ובני משפחותיהן. .25

 
כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא, במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת  .26

א ייחשבו כהפרה של כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, ל
 תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד או זכות.

 
 
 

 

 

 


