תקנון תחרות

החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ
אמישראגז עורכת תחרות נושאת פרסים בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים
בתקנון זה.
.1

הגדרות:
"התחרות"

תחרות "הטיפ הטוב ביותר למנגל מוצלח" ,אשר
האמריקאית-
החברה
עורכת
ישראלית לגז בע"מ.

"מעניק הפרס"
או "עורך התחרות"

החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ (להלן:
"אמישראגז" ו/או "החברה").

"משתתף בתחרות"

"לקוח כשיר"

אינו קטין ואינו פסול דין.

"עמוד הפייסבוק"

עמוד הפייסבוק של חברת ברויל קינג בשם:
ברויל קינג ישראל – Broil King Israel @broilkingil
עמוד האינסטגרם של חברת ברויל קינג בשם:
ברויל קינג ישראל – Broil King Israel @broilkingil

"עמוד האינסטגרם"
"הפרס"

.2

העוקבים באפליקציית האינסטגרם בעמודים
 @meatcurator ,@broilkingilו,-
 @magazine_foodוכן הגולשים בדף הפייסבוק
של ברויל קינג ישראל ,שהנו לקוח כשיר ,אשר
בתקופת התחרות ,העלה לעמוד הפייסבוק ו/או
לאחד מעמודי האינסטגרם שלעיל את הטיפ
הטוב ביותר למנגל מוצלח ,ואשר מילא אחר כל
הוראות תקנון זה באופן שהפרטים הנדרשים
ממנו נתקבלו בצורה ברורה ותקינה על ידי
אמישראגז ו/או מי מטעמה.

גריל גז מסוג סיגנט  320של חברת .Broil king

פרשנות:
2.2

2.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות ,לרבות בעיתונות ו/או
באמצעי שידור אלקטרוניים ,ובכלל זאת באתר האינטרנט ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא
תשמש לצרכי פרשנות.

2.3
2.2

בכל מקום בו התקנון מנוסח בלשון זכר או בלשון נקבה ,הדבר
נעשה לשם הנוחות בלבד ,והכוונה לשני המינים כאחד.
אמישראגז תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע
לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה
ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות ,בין אם
צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ,ולמשתתף לא תהיה כל
טענה בשל כך.

תקופת התחרות:
3
התחרות תחל ביום שני 25 ,לאפריל  ,2029ותסתיים ביום שלישי23 ,
לאפריל  ,2029בחצות .
(להלן" :תקופת התחרות").
3.2
.4

פרסום התחרות:
2.2

5

אמישראגז תפרסם את דבר קיום התחרות ,מועד תחילתה וכלליה,
במדיה אינטרנטית וברשתות החברתיות.

התחרות
5.2

כל משתתף בתקופת התחרות ,יתייג באפליקציית האיסנטגרם,
בעמודים @ meatcurator @ , broilkingilו @magazine_food -חבר
(או יותר) למנגל ויציע את הטיפ הטוב ביותר למנגל מוצלח ,יהיה
זכאי להשתתף בתחרות.

5.2

בתום תקופת התחרות ,יזכה בפרס המשתתף אשר עמד בהוראות
התקנות והציע את הטיפ הטוב ביותר כאמור לעיל .הטיפ הזוכה
יבחר על ידי ועדה מטעם אמישראגז ועל פי שיקול דעתה של
אמישראגז.

5.3

בכל מקרה ,לא יוכל משתתף אחד לזכות ביותר מפרס אחד
(גם וככל ותחליט אמישראגז להעניק יותר מפרס אחד).

5.2

ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ואין
בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה
ו/או מי במקומה כלפי המשתתף ,והחברה לא תישא באחריות לכל
נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,שייגרמו למי מן המשתתפים
הקשורים במישרין או בעקיפין לתחרות ,ניהולה ,תוצאותיה על כל
הכרוך והנובע מכך.

5.5

המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל
טענה ו/או ודרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות,
תקלה ,איחור או כשל בהשתתפות בתחרות.

5.5

אמישראגז רשאית לפסול משתתף בתחרות אם אינו עומד
בקריטריונים או בכללים המפורטים בתקנון זה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

 6בחירת הזוכה
5.2

ועדה מטעם חברת אמישראגז תבחר בתום תקופת התחרות את
הטיפ הטוב ביותר למנגל מוצלח ,ושיש בו ,בין היתר ,מקוריות,
הומור ואיכות ,והכל על פי שיקול דעתה.

5.2

לאחר בחירת הזוכה תנסה החברה ליצור קשר עם הזוכה על פי
מספר הטלפון שמסר לחברה באמצעות עמוד הפייסבוק ו/או
האפליקציה באינסטגרם .החברה תפנה לזוכה  3פעמים בהודעת
מסר באפליקציה ,טלפונית ,במועדים שונים ,וכן בהודעת SMS
והודעה באינסטגרם/פייסבוק .במידה והזוכה לא יענה תוך  22שעות
ממועד ההודעה ו/או במידה והזוכה אינו עומד בתנאי תקנון זה,
תבחר אמישראגז זוכה חלופי אשר תמונתו דורגה במקום השני
("הזוכה החלופי").

5.3

במידה ויבחר זוכה חלופי ,יחולו עליו הוראות סעיפים  5.2ו5.2 -
בהתאם.

5.2

הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה ייעשו בשעות העבודה הרגילות של
החברה.

5.5

החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש מהזוכה להציג בפניהם
כל אסמכתא ו/או אישור הדרושים לפי שיקול דעתם להוכחת
עמידתו בתנאי תקנון זה ובמקרה וזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג
את האסמכתא ו/או האישור הדרושים ,החברה ו/או מי מטעמה יהיו
רשאים לפסול את אותו זוכה והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

5.5

שמם ,תמונתם ,ופרטיהם של הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק
ו/או האינסטגרם במהלך תקופת התחרות וכן בסיומה.

 7הפרס
1.2

הפרס ,כהגדרתו בראשית תקנון זה ,הינו מתנת אמישראגז כמפורט
לעיל.

1.2

מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לשנות את הפרס על רכיביו
בהתאם לשיקולה הבלעדי ולא תשמע או תתקבל כל טענה ו/או
דרישה ,מכל סוג שהוא בקשר עם האמור.

1.3

מימוש הפרס יהיה בהגעת הזוכה לאחד מסניפי אמישראגז
(המפורטים באתר האינטרנט וכן בנספח  2לתקנון) והצגת אישור
שקיבל מהחברה על הזכייה.

1.2

פרטי קבלת הפרס ייקבעו ויתואמו בין החברה לבין הזוכה ,בהתאם
למועד ולדרך הנוחה לשני הצדדים.

1.5

קבלת הפרס מותנית בחתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס.

1.5

הפרס אינו ניתן להסבה לצד שלישי ו/או לשינוי החלפה ו/או המרה,
לא בכסף ולא בשווה כסף.

1.1

אמישראגז שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והחלטתה הבלעדית ,לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ,בין
היתר ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

סירוב הזוכה למסירת פרטים אישיים.
סירוב הזוכה לחתום על קבלת הפרס.
אי עמידת הזוכה באחד מתנאי תקנון זה.
התעורר חשד לזיוף ו/או הונאה ו/או השתתפות הזוכה
בתחרות נעשה שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון.

1.7

אמישראגז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ,קודם
הכרזת הזוכה ,מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא כל הודעה
מוקדמת.

1.9

המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם התחרות ו/או
בקשר עם הפרסים שיתקבלו בתחרות.

 8כללי
7.2

משתתף בתחרות יהיה כפוף ומחויב להוראות תקנון זה .בעצם
השתתפותו בתחרות ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ,ו/או הרוצה
להשתתף בתחרות ,כי קרא תקנון זה ,כי הוא מחויב בתנאיו ,מסכים
לאמור בו ומקבל עליו את כל הוראותיו וכי הוא פוטר את עורכת
התחרות ,את הצוות המקצועי ,וכל מי מטעמם ,מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר לתחרות ,במישרין או בעקיפין ,והוא
מסכים כי יחולו עליו ,בין היתר ,כל הוראות התקנון ,לרבות סעיף זה
לעיל.

7.2

ארעה תקלה מסוג כלשהו בעמוד הפייסבוק ו/או באפליקציית
האינסטגרם אשר גרמה לטעות או חיבלה בצורה כלשהי בקיום
ההליך התקין של התחרות  -לא יהווה הדבר עילה לתביעה ו/או
טענה כלשהי כלפי אמישראגז ו/או הצוות המקצועי ו/או מי מטעמם.

7.3

אמישראגז תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לפרסם פרטים
מזהים ואת תמונותיהם של מי מהמשתתפים ו/או הזוכים בתחרות
בעמוד הפייסבוק ו/או בעמודי התחרות באינסטגרם ו/או בעיתונות
ו/או ברדיו ו/או באמצעי התקשורת השונים ובסניפיה של אמישראגז.
כל משתתף הרוצה להשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר כי דבר
השתתפותו ,ככל שזכה ,עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או
מצולם באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בעמוד הפייסבוק,
בטלוויזיה ,בעיתונות ובאתר האינטרנט ,על פי כל דין ,וכי
בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או
הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ו/או תמונתו במסגרת

הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום
מכירות של אמישראגז וכי כתנאי להשתתפותו בתחרות קיבל את
כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
7.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת חלקים
מהתחרות או את התחרות כולה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .מבלי
לגרוע מהאמור ,החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לשנות את מבנה התחרות ,תוכנה ,נהליה ,תקופתה,
תנאיה ,להוסיף מועדים או לגרוע מהם .כל פעולה כאמור תיחשב
כתוספת לתקנון התחרות ותחייב כל משתתף בתחרות ,והחברה
וכל מי מטעמה ,לא יחויבו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות או עקיפות ,שיגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.

7.5

אי עמידת משתתף באחד או יותר מתנאי התחרות ותקנון זה עלולים
למנוע את השתתפותו בתחרות.

7.5

עו"ד החברה יהיה הפוסק הבלעדי בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע
לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר אליה ,בכל מחלוקת
בין המשתתפים בתחרות ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב
בלתי צפוי אם יוצר במהלך התחרות בין אם צוינו במפורש בתקנון
זה ובין אם לאו .פסיקתו של עו"ד החברה תהא סופית ובלתי ניתנת
לערעור.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור בסע'  7.5זה ,לבתי המשפט
המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד ,תהיה סמכות השיפוט והדיון
הבלעדית בכל עניין הנובע מתקנון זה ובכל הקשור לתחרות.

7.1

כל מס ,היטל ,ניכוי או דרישה לתשלום חובה מכל סוג שהוא,
בקשר עם השתתפות משתתף בתחרות ו/או עם קבלת הפרסים,
יהיו על חשבון המשתתף בלבד .עורך התחרות יהיה רשאי להעביר
לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר ,אם יידרשו לכך ,את פרטיהם
הרלוונטיים של המשתתפים.

7.7

תקנון התחרות יפורסם בעמוד הפייסבוק .כמו כן ,ניתן לקבל עותק
מתקנון התחרות במשרדי אמישראגז ,ברחוב אחד העם  32בתל
אביב ,בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.
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