
 

 

26.9.18 

 של בוץ הרפתקאות  מבצעתקנון השתתפות ב

 *משתתף שאינו מסכים עם איזו מהוראות תקנון זה מתבקש שלא לקחת חלק בפעילות*

 תקופת הפעילות:

 26.9-19.10.18משך הפעילות:  •

בוץ - מבצעלשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת ה נתוןמשך הפעילות יהיה  •

 "(מבצע)להלן: "מפעילת ה בע"מ הרפתקאות

ניוזלטר ובאתר הבית של הודעה על מועדי הפעילות תינתן בהודעה בדף הפייסבוק, ב •

 מפעילת המבצע.

זכאים להשתתף במבצע מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר )להלן:  זכאים לפעילות:

 שתתפים"("המשתתף" או "מ

 ומעלה. 18גולשים מגיל  •

גולשים הממלאים את פרטיהם כנדרש: שם פרטי, שם משפחה, נייד, מייל, בתקופת  •

 הפעילות, בהתאם לנדרש ותנאי התקנון.

 .תגולשים שאינם מייצגים דמות החשודה על ידי מפעילת ההגרלה כפיקטיבי •

 בעלי אזרחות ישראלית ותושבי ישראל. •

 חותיהם.פעובדי מפעילת המבצע ובני משלא ישתתפו בפעילות  •

 מהות הפעילות:

יועלה דף הנחיתה להרשמה, לאתר הבית ועמוד הפייסבוק במהלך תקופת הפעילות  •

של מפעילת המבצע. על הגולשים המעוניינים להשתתף בפעילות יהיה למלא את 

 הפרטים שלהם: שם פרטי, שם משפחה, נייד ומייל ולשמור בטלפון את הסמס שיתקבל

 , שם יודיעו על הזוכים.19.10לאחר מילוי הפרטים, עד ליום האירוע 

מילוי הפרטים של המשתתפים מעידים כי הם קראו את תקנון המבצע והם מסכימים  •

 לתוכנו.

 אין אפשרות להשתתף יותר מפעם אחת או לזכות ביותר מפרס אחד. •

משתתף שמובהר כי משתתף בתקופת הפעילות, אינו זכאי ליותר מפרס אחד וככל  •

 .יעלה בגורל כזוכה יותר מפעם אחת, תבוטל הזכייה כאמור, ותערך הגרלה חוזרת

מפעילת המבצע שומרת לעצמה את הזכות ושיקול דעתה הבלעדי לפסול כל  •

 השתתפות מכל סיבה שהיא.

 בחירת הזוכה:

הפרסים, כאשר כל הגרלה תיערך בשעה  51הגרלות עבור  6מפעילת המבצע תערוך  •

, באירוע של הדמו דיי, ביער בן שמן, במתחם הצ'יל אאוט של 19.10עגולה, בתאריך 

 "בוץ" שימוקם שם. 

 9:00מספרים חדשים, בשעה  10יוגרלו  8:00המספרים, בשעה  10יוגרלו  7:00בשעה  •

 11:00מספרים חדשים, בשעה  10 יוגרלו 10:00מספרים חדשים, בשעה  10יוגרלו 

 יוגרל הפרס הגדול. 12:00מספרים חדשים, בשעה  10יוגרלו 

נציג מטעם עורכת המבצע יגריל מסך כל המשתתפים את הפרס באופן אקראי, על ידי  •

 באקסל. RANDBETWEENפונקציה 

אאוט של "בוץ" ולחפש את המספר הזוכה על גבי לוח  על הזוכה להגיע למתחם הצ'יל •

 הזכייה שיהיה תלוי במקום, כדי לקבל את הפרס.

 חלוקת הפרס תיערך ביום האירוע ובמתחם של מפעילת המבצע בלבד.  •

 יפורסמו במקביל בעמוד הפייסבוק של מפעילת המבצע.המספרים הזוכים  •

 

 

 



 

 

 

 הפרסים:

לא יינתנו כפל  בלבד. 2019הטיולים של שנת  עונתמימוש בהנחה ל 250€פרס אחד של  •

 מבצעים והנחות. 

קיים, מידות ודגמים אשר יהיו ביום האירוע ויבחרו חולצות רכיבה לפי המלאי ה 20 •

 מהזוכה לפי המלאי הקיים במתחם של מפעילת המבצע.

 מחזיקי מפתחות שהם גם פותחן בירה ממותגים של מפעילת המבצע. 30 •

זוכה לא תהייה ניתנת לשינוי. לזוכה לא תהיה כל זכות מתנת המבצע הניתנת ל •

 להחלפת מתנת המבצע שתוגרל באופן אקראי.

או לשנות את \למפעילת המבצע שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו •

מתנת המבצע, ולהציע במקומה מתנת מבצע חלופית שהינה, ע"פ שיקול דעתה 

 הבלעדי, בעלת ערך דומה.

או \לקבל בגין הפרס בו זכה המשתתף החזר כספי, עודף או להמירו לכסף ולא ניתן  •

 לכל אמצעי תשלום אחר.

, ביער בן שמן, אירוע "דמו דיי". 19.10ההכרזה על הזוכה מתבצעת במקום האירוע ביום  •

ביום האירוע בלבד,  על הזוכה יהיה לממש את הפרס במתחם הצ'יל אאוט של "בוץ"

 לממש את הפרס. לאחר מכן לא ניתן יהיה

 הזוכה מסכים לקחת חלק ביחסי הציבור של מפעילת המבצע כדוגמת צילום. •

 ט.ל.ח.  •

 אחריות:

ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות הקלדת הפרטים האישיים של  •

 המשתתף, תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף במבצע.

לפחות ועומד שנים  18באישור השתתפותו במבצע, המשתתף מצהיר כי הינו בן  •

 בתנאי ההשתתפות לעיל.

או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה \מובהר במפורש כי מפעילת המבצע ו •

של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לדף 

 הנחיתה.

האחריות על מימוש הפרס מוטלת על המשתתף בלבד ואינה חלה באופן כלשהו  •

או תביעה כלפי \או טענה ו\למשתתף לא תהייה שום דרישה ועל מפעילת המבצע. 

 או מי מטעמה בקשר עם מימוש מתנות המבצע.\מפעילת המבצע ו

עם השתתפותו במבצע, המשתתף נותן הסכמתו לפרסום שמו ותמונתו במקרה של  •

 זכייה.

 שמירה על פרטיות:

אודות מפעילת המבצע תשמור על פרטיות המשתתפים ולא ימסרו פרטים מזהים  •

המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט שמות הזוכים ותמונה בהסכמתם 

 בעמוד הפייסבוק של מפעילת המבצע.

 שונות:

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה  •

 וללשון רבים.

המבצע, עצם קיומו או מפעילת המבצע תהייה רשאית לשנות את תנאי המבצע, אופי  •

כל חלק ממנו, לרבות שינוי הפרס ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה 

 הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

זכייתו של משתתף במבצע עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של  •

מפעילת המבצע ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור 

 זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ועיתונות, וזאת ללא קבלת כל תמורה.

 


