תקנון מבצע
"רוכשים ממוצרי  ,Reebokמשתתפים בהגרלה ויכולים לזכות בפרסים"
דצמבר 2018

עצם השתתפות בפעילות זו מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכל תנאי תקנון זה .משתתף
שאינו מקבל איזה מתנאי תקנון זה מתבקש שלא להשתתף בפעילות ובהגרלה.
א .הגדרות
"אדידס" או
"עורכת ההגרלה" או
"החברה"

ריבוק ישראל בע"מ ,ח.פ ,51-222069-0 .מרח' המכתש  ,6חולון.

"התקנון"

תקנון זה.
פעילות שיווקית מסחרית שעורכת החברה במסגרתה יוכלו המשתתפים אשר
רכשו בתקופת המבצע בחנויות  Reebokכהגדרתן להלן בסכום של ₪ 499
להירשם להגרלת פרסים ואף לזכות בפרסים ,הכל כמפורט בתקנון זה.

"הפעילות"

חנויות רשת  Reebokשלהלן .1:ריבוק גרנד חיפה .2 ,ריבוק נמל ת"א,
"החנויות המשתתפות"
 .3ריבוק ראשונים ראשל"צ .4 ,ריבוק נתניה (רוגובין פדרמן) .5 ,ריבוק חולון,
 .6ריבוק ביג אילת .7 ,ריבוק הדר ירושלים ( מוצרי ריבוק בלבד בחנות
האאוטלט המשותפת).
"ההגרלה"

הגרלת פרסים אשר תערך ביום  28.12.18אך לא לפני חלוף  14ימים מקבלת
גלויות ההשתתפות בחברה ,בהתאם למנגנון המפורט להלן ,הנערכת בהתאם
ובכפוף להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן" :ההיתר הכללי")  ,להוראות תקנון זה
ובפיקוח המפקח על ההגרלה.

"המפקח על ההגרלה"

עו"ד תומר משה כהן ,ריבוק ישראל בע"מ ,המחלקה המשפטית ,המכתש 6
חולון .פקס.077-4448313:

"משתתף בהגרלה"

משתתף העומד במלוא תנאי ההשתתפות הקבועים בתקנון זה ,אשר ביצע
רכישה מזכה ,נרשם להגרלה כנדרש להלן וגלוית ההשתתפות שלו הגיע לידי
עורכת ההגרלה לצורך השתתפות בהגרלה.

"רכישה מזכה"

רכישה של מוצרי  Reebokבלבד שבוצעה בתקופת המבצע ובחנויות
המשתתפות בלבד בסך של  ₪ 499.90לפחות ומאפשרת השתתפות אחת בלבד
בהגרלה .לא ניתן להירשם באמצעות אותה רכישה מזכה ליותר מהגרלה אחת.

"תקופת המבצע"

בין התאריכים  2.12.2018עד ( 10.12.2018עד שעת סגירת כל חנות משתתפת,
בהתאם לשעות הפתיחה של כל חנות) בהתאם למפורט להלן .עורכת ההגרלה
תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
בכפוף להוראות הדין ובלבד שהודיעה על כך במודעה בסניפיה.

"זוכה"

משתתף בהגרלה אשר עלה בגורל ,עמד בכלל הוראות תקנון זה והוכרז כזוכה
על ידי עורכת ההגרלה.

"הפרס"

הפרס
גיפט כארד טעון בסך ₪ 5,000
לרכישת מוצרי Reebok

מס' הגרלה
1

כמות
2

מועד הגרלה
28.12.18
בכפוף לעיל

ב .פרשנות
.1

המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם
בדבר הפעילות ,לרבות אך לא רק באמצעי התקשורת השונים ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.

.3

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

.4

העתקים מתקנון זה יהיו זמינים לעיון במשרדי הנהלת עורכת ההגרלה ברחוב המכתש  6חולון
ובחנויות המשתתפות.

ג .תנאי הרישום להגרלה ולהשתתפות בהגרלה
.5

המשתתף הינו בגיר ( 18ומעלה) .היה המשתתף קטין (שטרם מלאו לו  18שנים במועד קבלת הפרס)
מותנית קבלת הפרס בנוכחות הוריו או אפוטרופסיו החוקיים ובהצגת תעודת זהות של מי
מההורים הנושאת את שם הקטין.
המשתתף ביצע רכישה מזכה בתקופת המבצע ,מילא כנדרש את כל הפרטים בגלוית ההשתתפות,
צירף העתק חשבונית לרכישה המזכה לגלויה .השתתפות אחת בלבד בגין כל רכישה מזכה.
ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עורכת ההגרלה ,עובדי לייף ספורט בע"מ ,ובני משפחותיהם
של כל אחד מאלה (בן משפחה -בן ,בת ,אח ,אחות ,הורה).

.8

הליך הרישום להגרלה-
משתתף אשר רכש בתקופת המבצע רכישה מזכה יקבל מנציג המכירות בחנות
.8.1
המשתתפת בה ביצע את הרכישה המזכה גלויית השתתפות בהגרלה.

.6
.7

.8.2

המשתתף ימלא את מלוא הפרטים הדרושים בגלויה ובכללם )1( :שם)2( ,שם משפחה)3( ,
מספר טלפון נייד )4( ,תיבת דוא"ל )5( ,העתק חשבונית בגין הרכישה המזכה ( )6החנות
בה נרכשה הרכישה המזכה ,ולאשר בתיבת הרישום כי הינו מסכים לתנאי ההגרלה ותקנון
זה ו/או כל מידע אחר שעורכת ההגרלה תבקש למלא לשם ההשתתפות .אי מילוי מלוא
הפרטים עשוי לפסול את המשתתף מהשתתפות בהגרלה ו/או מזכיה ,לפי שיקול דעת
עורכת ההגרלה.

.8.3

המשתתף יוכל ,על פי רצונו ,ומבלי שיהא בכך כדי להשפיע על הרישום ו/או ההשתתפות
בהגרלה ,לסמן את הסכמתו לקבלת מידע שיווקי מעורכת ההגרלה בעתיד בהתאם לנוסח
ההסכמה המצוין בעמוד וכן יוכל להסיר את שמו מהמאגר בכל עת .אין כל חובה להירשם
למאגר הלקוחות.

.8.4

המשתתף ישלשל את הגלויה (אליה צמוד העתק חשבונית הרכישה המזכה) לתיבת גלויות
המבצע בחנות ו/או ימסור אותה לנציג עורכת ההגרלה בחנות המשתתפת.

ד .ביצוע ההגרלה
ההגרלה תתבצע במועד המפורט לעיל ולא יאוחר מ 14-ימים מהמועד בו רוכזו הגלויות אצל
.9
עורכת ההגרלה.
.10

ההגרלה תתבצע בנוכחות ובהנחיית המפקח על ההגרלה ובנוכחות נציג מחלקת ביקורת הפנים אצל
עורכת ההגרלה או מנהל בכיר אחר אצל עורכת ההגרלה.

.11

במעמד ביצוע ההגרלה ,יורה המפקח על ההגרלה על שליפה אקראית של גלויה אחת מתוך מאגר
הגלויות שרוכזו אצל עורכת ההגרלה.

.12

המשתתף הראשון ששמו צוין על הגלויה הראשונה והעומד בתנאי תקנון זה ,יוכרז כזוכה
ראשון  ,המשתתף השני ששמו צוין על הגלויה השנייה והעומד בתנאי תקנון זה ,יוכרז כזוכה
שני .באופן זה יועלו  2גלויות נוספות על מנת לאפשר מצב של חלוקה לזוכה "הבא בתור על פי
סדר הזכייה" מקום בו לא ניתן יהיה להעניק את הפרס למשתתף הראשון ו/או השני (בין אם

בשל אי עמידתו בתנאי תקנון זה ,אי היענותו לגביית הפרס כמפורט לעיל ומכל סיבה אחרת
לפי תקנון זה ו/או כל דין) שאז יוכרז הזוכה הבא אחריו כזוכה עבור הפרס הרלוונטי.
.13

המפקח על ההגרלה יערוך פרוטוקול ביצוע של ההגרלה.

.14

מנגנון ההגרלה:
שליפה אקראית מתוך אוסף כלל גלויות המבצע אשר נאספו מהחנויות המשתתפות.

ה .סיכויי הזכייה :סיכויי הזכייה מושפעים מכמות המשתתפים בפועל עד נקודת הזמן בה מתקיימת כל
הגרלה ,ביחס לכמות הפרסים ( .)2מאחר ולא ניתן לאמוד מראש את כמות המשתתפים באופן וודאי
או קרוב לו ,לא ניתן לציין את הסיכויים באופן מספרי וודאי אלא בסמוך למועד ביצוע ההגרלה.
ו .הודעה על הזכייה בהגרלה
 .15כל זוכה שעלה בגורל והוכרז כזוכה יקבל הודעה מעורכת ההגרלה בדבר הזכייה .הודעה יכולה
להתבצע בטלפון ,במסרון ,בדוא"ל או בכל דרך אחרת.
 .16במעמד מסירת הפרס לזוכה ,יידרש כל זוכה להזדהות באמצעות תעודה ממשלתית (רישיון
נהיגה ,דרכון ,ת.ז.).
 .17הזוכה יידרש למסור לנציג עורכת ההגרלה את פרטיו ואלה ישמרו ויועברו לחברה לצרכי מילוי
החובות החלות על החברה כעורכת ההגרלה לפי ההיתר הכללי לקיום הגרלות.
 .18כל זוכה עשוי להתבקש על ידי עורכת ההגרלה להצטלם ו/או לאפשר שימוש בתמונתו ,לצורך
שילוב בפעילות השיווק של עורכת ההגרלה ו/או רשת מגה ספורט .מובהר כי המשתתף אינו
מחויב לכך וסירוב לעשות כן לא יימנע את קבלת הפרס .התיר המשתתף שימוש בצילום כאמור,
תהא עורכת ההגרלה רשאית לעשות שימוש בתמונה לצרכי שיווק לפי שיקול דעתה וללא הגבלה
לרבות לסוג המדיה ולזוכה לא תהא טענה עם כך.
 .19רכישה מזכה (בגינה ניתנה זכות השתתפות והוכרזה זכייה ,ככל שהוכרזה) ואשר הזוכה מבקש
לבטלה במסגרת זכות הביטול הקיימת על פי דין ,ככל שיבקש ,בכל שלב ,כולה או חלקה ,תביא
בהתאמה לביטול ההשתתפות ו/או הזכייה (מובהר כי האמור אינו גורע ממימוש זכות הביטול
העומדת על פי דין).
מסירת הפרס
 .20מסירת הפרס לזוכה תהיה בכפוף למילוי התנאים הבאים:
 20.1עמידת הזוכה בתנאי תקנון זה.
20.2חתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס.
20.3אישור מאת הזוכה כי אינו נמנה על האנשים המפורטים בסעיף .7
 .21עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לעכב/לבטל את מסירת הפרס ,בין היתר ,בקרות אחד
מהמקרים הבאים ,ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:
 21.1חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
 21.2חשש לאי עמידה של הזוכה באילו מהוראות התקנון.
 21.3סירוב של הזוכה לאשר בחתימה את האמור בסעיפים  20.3-20.2לעיל.
 21.4סירוב של הזוכה למסור את פרטיו ,כפי שיידרשו על ידי עורכת ההגרלה.

המפקח על ההגרלה

 .22המפקח על ההגרלה ידאג לקיום כללי הפעילות וההגרלה בהתאם להוראות התקנון והדין החל.
 .23המפקח על ההגרלה ימסור לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר דו"ח חתום על
ידו תוך שישים ( )60ימים מתום תקופת המבצע ,והכול בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת
הגרלות לפרסומת מסחרית.
 .24ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח על ביצוע ההגרלה בשעות העבודה הרגילות ולאחר תיאום
מראש .הדו"ח יימצא במשרדי הנהלת עורכת ההגרלה על פי הכתובת המצוינת לעיל..
 .25המפקח על ההגרלה יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף ו/או זוכה ו/או טוען לזכייה לבין עורכת
ההגרלה ו/או בין הזוכים/המשתתפים לבין עצמם .כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור
לכשירותם של המשתתפים בפעילות ,לפסילת המשתתפים וכן במקרה של אי הבנה ו/או פרשנות
הוראות התקנון.
 .26המפקח על ההגרלה אינו אחראי על טיב הפרס ומימושו.
 .27החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר
בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 .28תוצאות ההגרלות יפורסמו בסמוך לאחר ביצוע כל הגרלה ובכל מקרה לא פחות מהקבוע
בהוראות ההיתר.
שונות
 .29תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות בפעילות ,בהתאם להוראות
תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 .30עצם השתתפות בפעילות זו תחשב כהסכמה מצד כל משתתף בהגרלה לכל תנאי תקנון זה.
משתתף שאינו מקבל איזה מתנאי תקנון זה נדרש שלא להשתתף.
 .31עורכת ההגרלה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את
משך הפעילות ו/או כללי הפעילות ו/או הוראות תקנון זה ו/או את הפרסים המוצעים בכל דבר
ועניין מכל סיבה שהיא .כן תהיה עורכת ההגרלה רשאית לבטל את הפעילות בכל עת על פי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכלל זה בשל מצבי חירום לאומיים ,ימי אבל לאומיים או
נסיבות שאינן מאפשרות לפי שיקול דעתה לערוך את הפעילות.
 .32כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם על ידה בחנויות המשתתפות ,לפי שיקול דעת עורכת
ההגרלה ושינוי זה יחול ממועד פרסומו.
 .33ההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות
כלשהי של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה ו/או המפקח כלפי המשתתף,
ועורכת ההגרלה לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,שייגרמו למי מן
המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או להגרלה ,ניהולם ,תוצאותיהם על כל
הכרוך והנובע מכך.
 .1בכל מקרה לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורכת ההגרלה
ו/או רשת מגה ספורט ו/או המפקח ו/או עורכת ההגרלה או מי מטעמם ,בכל עניין ודבר הקשור,
במישרין ו/או בעקיפין ,בפעילות ובהגרלות במסגרתו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל
הקשור לאופן ההגרלה ,לקבלת ומימוש הפרס.
 .2תקנון הפעילות כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת
משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 .3בכל מחלוקת שעניינה תנאי ההשתתפות ,תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב  -יפו סמכות
שיפוט ייחודית ובלעדית .אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל הוראת דין נוגדת ,ככל שקיימת.

 .4בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש
לרעה ו/או מרמה ,תהא עורכת ההגרלה רשאית למנוע את השתתפותו של המשתתף בפעילות
ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת
ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן.
 .5הפרסים אינם ניתנים להמרה ,החלפה ,החזר כספי וכיוב' .הפרסים אינם ניתנים להעברה והינם
אישיים לזוכה.
 .6כל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או דרישה לתשלום מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או דרישה לניכוי
ו/או חובת דיווח למי מרשויות המס ,ככל שקיימים כאלה ואם יהיו קיימים כאלה ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חובת תשלום מס הכנסה בגין הפרסים (באם וכלל שקיימת חובה
כאמור) ,הינם באחריותו הבלעדית של כל זוכה בפעילות ועל חשבונו הבלעדי והזוכה יהיה חייב
בתשלומו ,במועד הקבוע לכך על פי כל דין ,כתנאי לקבלת כל פרס .למען הסר כל ספק ,עורכת
ההגרלה לא תהיה חייבת בתשלום כל מס מכל מין וסוג שהוא בקשר עם הפרסים ו/או מימושם
ו/או בכל הקשור ו/או הנוגע לפעילות.
 .7עורכת ההגרלה תהא רשאית להעביר לרשויות המס ו/או לכל רשות אחרת ,אם תידרש לכך ,כל
נתון המצוי בידה בקשר ו/או בנוגע עם הפעילות לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל
נתון המצוי בידה בקשר עם שמות המשתתפים והזוכים באילו מהפרסים.

