
 
 

 שנה למגה פמילי 25 - פייסבוקאינסטגרם/ב מבצעתקנון 

 :הגדרות 1

 :מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון זה, יפורשו המונחים הבאים בהתאם 1.1

 שנה למגה פמילי" 25מבצע שתוכנית זו חלה עליו במסגרת " –"מבצע"  

  הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות. –"משתתף"  

 אם טרם ןן אם נסע עם מגה פמילי בעבר וביכל מי שנחשף למבצע, בי רשאים להשתתף: 

  ( אינסטגרם/פייסבוקבדף ה  )להלן תקופת המבצע  2019יוני ב 25ועד יום  2019מרץ ב 25 מיוםהחל  

 https://www.facebook.com/megafamilytravel/  "  שנה למגה פמילי" 25מבצע העונה לשם 

דעתה         שיקול פי עלאו סופו  תחילתו המבצע משך את לשנות או להאריך תרשאי היהת החברה  1.2

 .הבלעדי

  .4המפורטים בסעיף  "מועדי הזכיות"כל משתתף ישתתף בכל     1.3

 הילדים שזוכים בפרס הראשון חייבים להיות מלווים ע"י מבוגר אחד לפחות במהלך הטיול אליו נרשמו.   1.4

יה יקוזז מהתשלום ששולם בגין נסיעתו, ישווי הזכ - במידה והזוכה כבר נרשם לאחד מטיולי מגה פמילי -

 נאי שעמד בכללי המבצע.תוב

 תו ולזכות בטיול חינם בכפוף לתנאים:יייוכל לממש זכ - במידה והזוכה טרם נרשם לטיולי מגה -

. לטיולי חמישיות באירופה בלבד. ניתן יהיה דשירותי קרקע בלב - טיול חינם לילד שלישי או רביעי בחדר 

 (510$) להמיר את שוויה הכספי של המתנה לטיול אחר

 

 .  איך משתתפים? פשוט וקל!2

שלנו ובו אתם מספרים  לנו באיזה יעד בעולם הייתם רוצים  מעלים תמונה או סרטון בדף האינסטגרם *

 לטייל עם המשפחה, או עם החברים ולמה.

 @מגה_פמילי שלנו אינסטגרםמתייגים את עמוד  ה * 

 ובני משפחה שתרצו לטייל איתם.חברים  ומשתפים מתייגים *

 :במבצע .  הפרסים3

 !!! *חינםילדים !!! טיול  25-פרסים!  ל 25 - פרס ראשון 3.1 

 . לטיולי חמישיות באירופה בלבד. דשירותי קרקע בלב - טיול חינם לילד שלישי או רביעי בחדר*)

על פי מחיר שרותי הקרקע של טיול  ניתן יהיה להמיר את שוויה הכספי של המתנה לטיול אחר

 (חמישיות הנמוך ביותר של מגה פמילי לילד שלישי או רביעי בחדר.

 כרטיס כניסה זוגי לסופרלנדיקבלו ילדים!   25-ל - פרס שני 3.2  

 שובר זוגי לארוחת בוקריקבלו הורים!  25 - פרס שלישי 3.3 

 פופקורן + ילדים! יקבלו כרטיס כניסה זוגי לסרט 25 - פרס רביעי 3.4 

 משפחות! יקבלו אלבום תמונות דיגיטלי 25 - פרס חמישי 3.5 

https://www.facebook.com/megafamilytravel/


 
 
 

 :הזכיות מועדי 4

 ( 2.1בפרס הראשון )סעיף ילדים יזכו  5 -  2019באפריל  25 - 

 ( 2.1בפרס הראשון )סעיף ילדים יזכו  10 -  2019במאי  25 - 

 ( 2.1בפרס הראשון )סעיף ילדים יזכו  10 -  2019ביוני   25 - 

 ( 2.2/2.3/2.4/2.5בכל שאר הפרסים )סעיפים יזכו  /הוריםילדים 100 -  2019ביוני  25 - 

 

 :הזכיות אופן 5

המגניבים ביותר ויחליט על פי שיקול דעתו על והתמונות ות מגה פמילי יבחר את הסרטונים צו

 המפורטים מעלה. המועדים על פי וזאת   הזוכים

 הבהרות :  

 לפרסום הסרטון שצילם, וכן לחשיפת זהותו. הזוכיםעצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת  .א
קבלת הפרס או במועד אחר, לפי שיקול דעתה של מגה  מועדביתקיים  - הזוכים בטיול חינםצילום  .ב

 פמילי בתאום עם הזוכה.
 הזוכים בטיול חינם והוריהם מאשרים לחברה לפרסם את תצלומם, שמם ועיר מגוריהם של כל זוכה. .ג
 מגה פמילי תהא רשאית להשתמש בסרטונים הזוכים לפרסום מבצעי טיולי משפחות  .ד
 .המבצע שעות לאחר סיום מועד 72 עד מויפורס הזוכיםושמות מנהל הדף  ע"י יבוצע המבצע .ה
    לדחות רשאי יהיה הוא, המוחלט דעתו שיקול לפי, כן לעשות לנכון יראה הדף שמנהל מקרה בכל .ו

 .דעתו שיקול לפי(, השעה או/ו היום) ההגרלה מועד את להקדים או 
 .ובלתי ניתנות לערעורהינה סופית, מוחלטת  החלטת הזכיות .ז
 מבצעים. ניתן לזכות בפרס אחד בלבד.אין כפל  .ח
 מידע של מגה פמילי בלבד.הההרשמה במרכז ההזמנות ו .ט

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה  *
ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, 

 .ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה

ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה,  תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. *
 .מיועדת לגברים ולנשים כאחד

 ב ה צ ל ח ה ! ! !        


