
  2019קיץ –תקון הגרלה 

) מודיעה בזאת על עריכת פעילות "עורכת ההגרלה"ו/או  "החברה"(להלן: חל"צ מ ”חברת בית יציב ב"ש בע
בהתאם להוראות תקון זה  חידון המשפחות הגדול של פארק קרסו למדעלמשתתפי (כהגדרתה להלן) 

 .המפורטות להלן

 זה.השתתפות בפעילות כפופה לתאי תקון 

 .השתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תאי תקון זה

 וותש .1
 .דהוראות התקון כתבו בלשון זכר מטעמי וחות בלבד, אולם הם פוים לגברים ולשים כאח .1.1
הוראות תקון זה ועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתהל הפעילות אשר ערכת על ידי עורכת  .1.2

 .1977 –ז "לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העושין, התשלההגרלה, בהתאם להיתר כללי 
 
 תקופת הפעילות .2

(תקופה זו תקרא להלן:  31.8.2019ותסתיים ביום  1.8.2019 יוםשתחל בהפעילות תיערך בתקופה  .2.1
 .)"תקופת הפעילות"

הפעילות ו/או עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת  .2.2
לבטל את הפעילות, מכל סיבה הראית לה כסבירה והולמת לעיין זה, ולא  תתקבל כל דרישה ו/או טעה 

 .לעיין זה
 
 כללי הפעילות ותאי ההשתתפות .3

שרכש כרטיס כיסה לפארק בין התאריכים  שים ומעלה 18כל אדם בן בפעילות שתתף זכאי לה .3.1
1.8.2019-31.8.2019. 

כיסתה לפארק תקבל לידיה דרכון ובו הסבר על החידון, מקום למילוי התשובות לחידות, כל משפחה עם  .3.2
 מקום לקבלת חותמת ומקום למילוי פרטים אישיים.

בסה"כ) יפוזרו בשטחי הפארק בסמוך לתערוכות השוות. כל פתרון של חידה יזכה אותם  5החידות ( .3.3
  לפי מס' החידה). בחותמת בדרכון (באחריות המדריך בתערוכה לשים חותמת

 .משפחות שיעו על כל החידות וישיגו את כל החתימות יכסו להגרלה הגדולה .3.4
 השתתפות בהגרלה מותית במסירת הדרכון בתוך קופסת החידון שתוצב בקבלה. .3.5
 ואשר יהי ,ובו יוכרזו שמות הזוכיםתתקיים ההגרלה ) "מועד עריכת ההגרלה"(להלן:  1.9.2019ביום  .3.6

 .לפרס כפי שמוגדר בתקון זה םזכאי
 
 הפרס והכללים לזכייה בו .4

 .ש"ח 4,000בסך  שובר לרכישת חופשה בארץ או בחו"ל – הפרס .4.1
משתתף אשר קיבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד  .4.2

ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק שעמד בתאים שקבעו בתקון זה לשביעות רצוה של עורכת ההגרלה 
 .לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן

זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקון זה. מבלי לגרוע  .4.3
למסור פרס מהוראות תקון זה ו/או מכל דין, עורכת ההגרלה או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא 

לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאיו בהתאם להוראות 
 .תקון זה, מכל בחיה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף  .4.4
כסף ו/או לפרס אחר את הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת ההגרלה מראש  ו/או שווה

 .ובכתב
באחריות בקשר עם הפרס  ולמען הסר ספק, מובהר בזה כי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישא .4.5

טעמו המועק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל זק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מ
 .ו/או לכל צד שלישי

למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקון זה. כל הוצאה וספת  .4.6
, של הזוכהוספות בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הסעות, הוצאות 

 .ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד”וכיו



 .או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרסאין בעצם השתתפות משתתף זה  .4.7
 
 יצירת קשר עם הזוכה .5

בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד באתר האיטרט ותוצאות ההגרלה תפורסמה  .5.1
עריכת ההגרלה. עורכת הפעילות תמסור לזוכה את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה. היה 

ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור  10ולא יתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 
מה, אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים קשר עם עורכת ההגרלה ו/או מי מטע

לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא יתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לכון, 
לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טעה של 

 .ף אחר לעיין זההזוכה המקורי או של כל משתת
מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע  .5.2

ו/או תתקבל כל טעה גד עורכת ההגרלה ו/או גד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בוגע 
 .לחלוקת הפרס

ה וכתאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה להתייצב במשרדי עורכת המבצע, להזדהות יעם קבלת הודעת הזכי .5.3
 על קבלת הפרס.באמצעות תעודה מזהה, ולחתום על טופס הצהרת זוכה 

 
 רסוםפ .6

כל עיין הקשור ו/או הוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממה ו/או הזוכה ו/או כל עיין אחר הובע  .6.1
 .הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת מהפעילות יהיה תון לשיקול דעתה

לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט את הסכמתו עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף  .6.2
וסף שמסר, וזאת בין אם מצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי 

לא תהיה לו כל טעה בקשר לפרסום שמו ומלוא שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ו
 .פרטיו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות

 
 מידע ופרטים .7

מידע ופרטים וספים לרבות תשובות לשאלות בוגע לכל עיין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת 
 12:00עד  09:00בימים ראשון עד חמישי בשעות  08-6252623ציג החברה בטלפון שמספרו: 

 אשים המועים להשתתף בפעילות .8
עובדי עורכת ההגרלה, ו/או חברות בות ו/או חברות קשורות לעורכת הפעילות, המפקח וכן בי 

לעיין סעיף זה כוללים בן או בת זוג,  "בי משפחה"משפחותיהם אים רשאים להשתתף בפעילות. 
 .הורים, אחים, אחיות וילדים

 המפקח .9
מוה על ידי עורכת ההגרלה לשמש כמפקח על המבצע (להלן:  ,עומר2אגס בכתובת  שכטר רו"ח אבירם

 .”)המפקח“

 פרטיותוקיין רוחי  .10
כל זכויות הקיין הרוחי (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימי מסחר, סודות מסחריים, זכויות  .10.1

לפעילות ו/או כל חלק שלה, לרבות בין יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר 
השאר: התכים של הפעילות, העיצובים וכל תוכה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי 
טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוי, הם רכושם הבלעדי 

(לפי העיין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות ו/או  של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים
 .של צדדים שלישיים כאמור

לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף יימע  .10.2
לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה עשית על פי רצוו החופשי –מלמסור מידע זה 

 .של המשתתףובהסכמתו 
 

 כללי .11
 .עותקים של תקון הפעילות, בוסף לאתר האיטרט, יתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות .11.1



את אישורו לכך כי קרא את התקון, כי הוא מקבל על עצמו את מביע המשתתף בפעילות  השתתפותועם  .11.2
הרוצה להשתתף הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או 

 .בפעילות, כי התקון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועיין
עורכת ההגרלה ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס,  .11.3

בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לעורכת ההגרלה מהווים הסכמה 
 .פרטיו כאמורשל הזוכה לפרסום 

האחריות למסור את כל הפרטים הדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת  .11.4
ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי 

 .שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טעה כלשהי, מכל צד, בעיין זה
סכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע המשתתף מ .11.5

בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאים בשליטת עורכת ההגרלה, לא 
ות ייחשבו כהפרה של הוראות תקון זה, ולא יקו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורש

 .בתקון זה
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי   .11.6

 .תקשורת, תגברה הוראות תקון זה בכל דבר ועיין
עורכת ההגרלה תהיה רשאית להביא את הפעילות לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בסיבות  .11.7

, בכל שלב ואו מקצת ולהכיס בה שיויים, לרבות על ידי שיוי הפרס, כול העיין ו/או לבטל אותה ו/או
של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טעה בקשר לסיום הפעילות ו/או בקשר לשיוי בפעילות כאמור 

 .לעיל
ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו/או כל מי  .11.8

מה אים ושאים בשום אחריות לכל זק שגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר שפועל מטע
 .להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס

 עורכת המבצע לא תהא אחראית לכל פגם או ליקוי שיתגלה בפרס, ו/או בכל חלק ממו. .11.9
בבאר הדין החל על התקון ועל כל הובע ממו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים  .11.10

 .תהיה הסמכות לדון בכל תביעהשבע 

 


