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 ""פונים וזוכים תקנון מבצע הגרלה

 הגדרות

 ון זה היא בלשון נקבה למטרת נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.נהפנייה בתק

 או ""טבורית)להלן:  "טבורית המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ" –" הגרלההעורכת " .1.1

 (. "עורכת ההגרלה"

 , תל אביב. 2ליפא מאיר ושות', רח' ויצמן עו"ד אמיר זולטי, משרד עו"ד  – "המפקח" 1.2

לזוגות בהריון או אחרי   כנסים תערוך עורכת ההגרלהההגרלה מבצע במהלך תקופת  - "כנס" 1.3

שיתפרסמו בסמוך לכל אחד  הרשמה באמצעות דפיההרשמה לכנסים תתבצע ה. ליד

  ."(האתר)" www.taburit.co.il – "טבורית"של  האינטרנט אתרב מהכנסים

במהלך תקופת מבצע ההגרלה תקיים  .14.2.2021 – 15.10.2020 – "ההגרלהמבצע תקופת " 1.4

, פונותבין ההגרלות ( 2), הגרלות בכנסים( 1): אופנים שוניםשלושה ב"טבורית" הגרלות 

והמצטרפות לשירות במהלך  "טבורית"-לקבלת מידע על שימור דם טבורי ב בחודש מסוים,

)להלן גם:  הגרלות למשתתפות בפעילות "תמונות של שבועות הריון"( 3) -ו אותו חודש

 , כמתואר להלן:"(פעילות "תמונות של שבועות בהריון"" או "הפעילות"

כנסים ובכל אחד  תקופת מבצע ההגרלה יתקיימו חמישה במהלך – הגרלות בכנסים 1.4.1

 , שינוי, או הוספהרשאית להחליט על ביטול "טבורית"תתקיים הגרלה אחת.   כנסים אלומ

לא יפורסם דף  של ביטול כנס, . במקרהמבין הכנסים המתוכננים של כנס אחד או יותר

 ולא תוצע ההשתתפות בהגרלה לנרשמות. המתבטל הרשמה לכנס

, ""טבורית-לת מידע על שימור דם טבורי בלקב , בחודש מסוים,בין הפונותהגרלות  1.4.2

סבבים, לפי  לארבעה ויחולק אשר – והמצטרפות לשירות "טבורית" במהלך אותו חודש

 התאריכים הבאים:

 .14.11.2020-ל 15.10.2020ין התאריכים ב והמצטרפות הפונות סבב ראשון:

 .14.12.2020 – 15.11.2020בין התאריכים  והמצטרפות הפונות סבב שני:

 14.1.2021-ל 15.12.2020והמצטרפות בין התאריכים הפונות  סבב שלישי:

 .14.2.2021 – 15.1.2021והמצטרפות בין התאריכים  הפונות סבב רביעי:

שבעה ימים לפחות לפני תחילת  כל אחד מהסבבים רשאית להודיע על ביטול  "טבורית"

  ."טבורית"הסבב הקרוב. ההודעה תתבצע באתר 

יום ב אשר יחלו – פות בפעילות "תמונות של שבועות הריון"הגרלות למשתת 1.4.3

מדי שבוע תתקיים הגרלה למשתתפות בפעילות כך, בועית. לפישתבצעו ברמה יו 18.10.2020

חלק  רשאית להודיע על ביטול"טבורית"  . "(ההגרלות השבועיות: "בסעיף זה)להלן 

בתאריכים  לא יפורסם דף הרשמה לפעילות ,. במקרה כזההגרלות השבועיותמה

 ולא תוצע השתתפות בהגרלה. הרלוונטיים
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  "להשתתף ותהזכא" 1.5

 :בהגרלות בכנסיםהזכאות להשתתף  1.5.1

או בני/בנות זוג ו/נשים בהריון הזכאות להשתתף ניתנת ל –בכנסי הריון ולידה  1.5.1.1

לקראת ם באמצעות דף הרשמה שיפורסלכנס  רשמושיי+ 18של נשים בהריון בגילאי 

 .באתר "טבורית" מועד הכנס

גברים ונשים הזכאות להשתתף ניתנת ל –בכנסים לתקופה שאחרי לידה  1.5.1.2

 ו לכנס באמצעות דף הרשמה שיפורסםשמר+, הורים לילד אחד לפחות, שיי18בגילאי 

 .באתר "טבורית" מועד הכנס לקראת

 זכאות להשתתףכנס יחד תהיה לבני זוג המשתתפים ב למען הסר ספק, 1.5.1.3

  .לכנסהרשמתו של אחד מבני הזוג באמצעות  וזאת הגרלה פעם אחת בלבד,ב

 "טבורית"לקבלת מידע על שימור דם טבורי ב לפונותבהגרלות הזכאות להשתתף  1.5.2

 :והמצטרפות לשירות "טבורית"

פנו  מבצע ההגרלהשבמהלך תקופת + 18בגילאי  אישה בהריון )ו/או בן/בת זוגה(

לראשונה בדרך כלשהי, או  "תטבורי"לקבלת מידע על שירות שימור דם טבורי ב

  ."טבורית"באמצעות  הצטרפו לשירות שימור דם טבורי

נה שתתפתלא על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים  ותאשר עונ ותיובהר, כי פונ

 :במבצע

מבצע תקופת תחילת  מועד במהלך ההיריון הנוכחי לפני "טבורית"פנו ל 1.5.2.1

 .ההגרלה ולא הצטרפו לשירות במהלך תקופת מבצע ההגרלה

 בהריון. אינההאישה  1.5.2.2

 . "טבורית"על שירות שימור דם טבורי במלא מסרבים לקבל מידע  1.5.2.3

   :"תמונות של שבועות הריוןהזכאות להשתתף בהגרלות במסגרת פעילות " 1.5.3

הפעילות + בהריון או אחרי לידה שתשלח ל"טבורית" באמצעות דף 18אישה בגיל 

אישה כי  ,יודגש .שבוע ההיריון במהלכו צולמה התמונהתוך ציון   ,תמונה שלה בהריון

, לרבות מספר תמונותיותר מפעם אחת באמצעות שליחת  הגרלותיכולה להשתתף ב

שבועות הצהירה כי התמונות שהיא שולחת צולמו ב, ובלבד שבסבבים שבועיים שונים

 הריון שונים.

 "יםהפרס" 1.6

ו /שיסופק וההורות הלידהבתחום ההיריון,  מוצר/ים: בהגרלות בכנסיםהפרסים  1.6.1

 פרסים 5-ל 1בין  כנסים יוגרלוה. בכל אחד מ 1.4.1 שבסעיףנותנות חסות לכנסים החברות י ע"

 יפורסמו פרטיהםו. מספר הפרסים (זוכה)למען הסר ספק, לא יוגרל יותר מפרס אחד לכל 

 .הכנסיםכל אחד מבסמוך לבדף ההרשמה לכנס 
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והמצטרפות  "טבורית"לקבלת מידע על שימור דם טבורי ב לפונותבהגרלות הפרס  1.6.2

לאם ולתינוק בשווי  mineneחבילת לידה המורכבת ממוצרי המותג  :לשירות "טבורית"

)אך לא  mineneלהמיר את הפרס בשובר שווה ערך לרכישת מוצרי  ת. הזוכה רשאי₪ 1,500

 בכסף(.

מתנה  ישובר – ת הריון"הפרסים בהגרלות למשתתפות בפעילות "תמונות של שבועו 1.6.3

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ₪ 500-ל 100בשווי שנע בין 

 

 פרשנות .2

כלשהם  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים

, האינטרנט של החברההכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר  , לרבות בעיתונותהגרלהבדבר ה

 .הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין תגברנה

 בהגרלההשתתפות  .3

 על מנת להשתתף בהגרלה, יש לפעול כדלקמן:  

בהגרלה מותנית במתן הסכמת  ההשתתפות – הגרלה בכנסי הריון ולידההשתתפות ב .3.1

חברות נותנות החסות לכנס ושל ה להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה הזכאית להשתתף

 . נרשמתאליו היא 

 ההשתתפות – "טבורית"-הגרלה לפונות לקבלת מידע על שימור דם טבורי בבהשתתפות  .3.2

. עורכת ההגרלהכלל במאגר הדיוור של להי בהגרלה מותנית במתן הסכמת הזכאית להשתתף

-ל המשתתפת פרטי מסירת באמצעות בהגרלה ההשתתפות כי, יובהר זה לתקנון 3סעיף  לעניין

בדרך כלשהי )טלפון, אתר אינטרנט, הסכם הצטרפות לשירות וכו'( בתקופת מבצע  "טבורית"

  .ההגרלה, מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה

מותנית במתן  ההשתתפות בהגרלה – "השתתפות בהגרלה "תמונות של שבועות בהריון .3.3

באתר  ו/או בדף הפייסבוק  ,הפעילות"טבורית" להשתמש בתמונה שנשלחת במסגרת -ל אישור

אחרים )ע"י טבורית או מי מטעמה(  בפרסומיםו/או  של טבורית ו/או בדף האינסטגרם של טבורית

להיכלל במאגר הדיוור של בהסכמה וכן ו/או בדיוורים ש"טבורית" שולחת;  בקשר להגרלות

  "טבורית".

אי הזכאות להשתתף בתנ תההשתתפות בכל ההגרלות מותנית בכך שהמשתתפת עומד .3.4

 בהגרלה וביתר הוראות תקנון זה.

  שיטת ההגרלה .4

 :בכנסי הריון ולידההגרלה השיטת  .4.1

לפי  ,יום בו מתקיים הכנס. במידה ומסיבה זו או אחרתתתקיים ב הגרלותמהכל אחת 

 –לא התקיימה ההגרלה ביום בו מתקיים הכנס  שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה,

 נערך. לדוגמה, הכנס תקייםבו היום עוקבים להעסקים ימי  7-באחד מ ההגרלה תתקיים

. 10.11.2020, או לכל המאוחר עד 1.11.2020-תתקיים ההגרלה ב – 1.11.2020-ב הכנס
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 ., רמת השרון55ברח' הנביאים  "טבורית"במשרדי בפיקוח המפקח,  תתקיימנהההגרלות 

  באופן הבא:פרסים  1-5ו וגרלי ההגרלותמאחת במסגרת כל 

באמצעות מספר סידורי בסדר כרונולוגי בהתאם  תמוספרנה להשתתף הזכאיות .4.1.1

)להלן:  ממוחשב משתתפותלמאגר הן נרשמו לכנס. פרטיהן יוכנסו למועד שבו 

יהיה מספר סידורי בהתאם לאמור,  לכל משתתפת. "(בהגרלות הכנסים "המשתתפות

 בהגרלה שתבוצע בפועל. ייצגה ומספר זה

יוגרל מספר אחד באמצעות תוכנה לבחירת מספרים הגרלה, כל במועד ביצוע  .4.1.2

, תיעשה בדיקה ביצוע ההגרלהלאחר (. Random Number Generator Pro)אקראיים 

בתנאי הזכאות  תעומדאשר  בהגרלות הכנסים צג משתתפתישעלה בגורל מי מספרשה

בהגרלות  צג משתתפתישעלה בגורל מי מספרשיימצא כי ה. ככל להשתתפות בהגרלה

חדש באותו  מספריוגרל  בתנאי הזכאות להשתתפות בהגרלה, תעומד שאינה הכנסים

ת העומד בהגרלות הכנסים צג משתתפתיהמי מספרעד שיעלה בגורל וחוזר חלילה, , האופן

, בכל סבב של הגרלה זוכות 1-5בחרנה יבדרך זו ת. תנאי הזכאות להשתתפות בהגרלהב

 .רלוונטיהבכנס  בהתאם למספר הפרסים

 ותהזוכ)להלן: " בה ותה/הזוכלעיל ובחירת  קיום ההגרלה באופן המתואר לאחר .4.1.3

שלוש מועמדות נוספות עבור כל אחד מהפרסים  שיטהאותה ב , תיבחרנה"(ותהמקורי

מועמדות נוספות לזכייה אשר  9פרסים, תיבחרנה  3המוגרלים. למשל, אם מגרילים 

תבוטל  אלה לא תאותרנה ו/או במידה וזכייתןככל שות המקוריות, במקום הזוכתבואנה 

 האותרלמען הסר ספק,  )"המועמדות החלופיות לזכייה"(.להוראות תקנון זה  בהתאם

חלופיות לזכייה זכאיות המועמדות הלא תהיינה  - ת ולא בוטלה זכייתההמקורי הזוכה

 לפרס כלשהו. 

  :מידע על שימור דם טבורי ב"טבורית" לקבלת , בחודש מסוים,לפונותהגרלה שיטת  .4.2

ימי עבודה  7תתקיים במהלך  לעיל, 1.4.2האמורות בסעיף  ההגרלות כל אחת מארבע

עבור הפונות לקבלת  השני, ההגרלה סבבההגרלה. לדוגמה, לגבי סבב העוקבים ליום סיום 

ההגרלה . 9.12.2020-ל 1.12.2020בין  ההגרלה תתקיים, 2020מידע בחודש נובמבר 

, רמת השרון, או במקום אחר עליו תורה 55ברח' הנביאים  "טבורית"די תתקיים במשר

יוגרל פרס  במסגרת כל אחד מארבעתןההגרלות תתקיימנה בפיקוח המפקח, ו ".טבורית"

 אחד באופן הבא: 

באמצעות מספר סידורי בסדר כרונולוגי בהתאם  תמוספרנהלהשתתף  ותיהזכאכל  .4.2.1

איסוף דם טבורי )לפי לקבלת מידע או התקשרו בהסכם ל "טבורית"-למועד שבו פנו ל

בהגרלות  "המשתתפותממוחשב )להלן:  תוכנסנה למאגר משתתפות( והםהמאוחר מביני

 ייצגה יהיה מספר סידורי בהתאם לאמור, ומספר זה לכל משתתפת"(. בעניין קבלת מידע

 בהגרלה שתבוצע בפועל.

 . בשינויים המתאימים לעיל 4.1.3-ו 4.1.2לאחר מכן, יחול האמור בסעיפים  .4.2.2
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 :של שבועות הריון"שיטת ההגרלה למשתתפות הפעילות "תמונות  .4.3

 5תתקיים במהלך  לעיל, 1.4.3, כאמור בסעיף המתוכננותהשבועיות כל אחת מההגרלות 

 18.10.2020תקופת ההגרלה שבין לדוגמה, ל .אותו שבועהעוקבים ליום סיום  ימי עסקים

ההגרלה תתקיים במשרדי . 29.10.2020-ל 25.10.2020תתקיים ההגרלה בין  24.10.2020-ל

ההגרלות  ".טבורית", רמת השרון, או במקום אחר עליו תורה 55יאים ברח' הנב "טבורית"

 יוגרל פרס אחד באופן הבא: במסגרת כל אחד מהןתתקיימנה בפיקוח המפקח, ו

באמצעות מספר סידורי בסדר כרונולוגי בהתאם  תמוספרנהלהשתתף  הזכאיותכל  .4.3.1

ממוחשב )להלן:  תוכנסנה למאגר משתתפותושלחו ל"טבורית" תמונה בהריון למועד שבו 

 יהיה מספר סידורי בהתאם לאמור, ומספר זה לכל משתתפת"(. בפעילות "המשתתפות

 מבצעיותר מתמונה אחת במהלך  כאמור הגישה משתתפת בהגרלה שתבוצע בפועל. ייצגה

 המשתתפת בפעילות תקבל ,הצהרתהלפי  ,והתמונות הן של שבועות הריון שונים ההגרלה

 שליחתןבהתאם למספר התמונות ששלחה ובהתאם לסדר  ,מספרים סידוריים מספר

  הכרונולוגי.

 לעיל בשינויים המתאימים. 4.1.3-ו 4.1.2לאחר מכן, יחול האמור בסעיפים  .4.3.2

בהגרלות הכנסים, המשתתפות בהגרלות בעניין קבלת מידע  המשתתפותלמען הסר ספק,  .4.4

 ". המשתתפותוכן המשתתפות בפעילות, יכונו לעיל ולהלן גם "

בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק  מבצע ההגרלות נערך .4.5

 "(.ההיתר הכללי)" 1977 -העונשין, התשל"ז 

שיקול דעתו  המפקח רשאי להכריע על פי מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא  .4.6

 אחרת. הבלעדי בדבר הזכות לפרס, מכל סיבה הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית

 /יםהפרסוהענקת  איתור הזוכות .5

ההגרלה נערכת ביום הכנס, ככל ש: בכנסבהגרלה  יםוהענקת הפרס ותאיתור הזוכ .5.1

בהם לא הוכרזו שמות כמו גם במקרים . בנוסף, או לאחריו הזוכות יוכרזו במהלכו

 עורכת ההגרלהתשלח , , או במקרים בהם ההגרלה תערך לאחר הכנסהזוכות במהלך כנס

תיידע את הזוכה דואר רשום ו/או ו/או  דוא"ל באמצעות הודעה אודות הזכייהזוכה כל ל

ל והכלפי שיקול דעת עורכת ההגרלה ו ,/ וואטסאפ smsו/או תשלח הודעת בטלפון 

בשקידה תפעל  בנוסף, עורכת ההגרלה. בעת ההרשמה לכנסבהתאם לפרטים שצוינו 

לשם מתן  בעת ההרשמה לכנס, ושמסרלפרטים  בהתאם לאיתור הזוכותראויה וסבירה 

  בהגרלה. ןהודעה בדבר זכיית

-לקבלת מידע על שימור דם טבורי ב לפונותהגרלה ( 1: )באיתור הזוכות והענקת הפרס  .5.2

עורכת : "בהריון הגרלה למשתתפות פעילות "תמונות של שבועות( 2) -וב "טבורית"

תיידע את ו/או דואר ו/או לזוכה הודעה אודות הזכייה באמצעות דוא"ל  תשלח ההגרלה

הכול  , לפי שיקול דעת עורכת ההגרלה,/ וואטסאפ smsהזוכה בטלפון ו/או תשלח הודעת 

. )לפי העניין( ההשתתפות בפעילותבעת הפנייה לקבלת מידע / בהתאם לפרטים שצוינו 

לפרטים  בנוסף, עורכת ההגרלה תפעל בשקידה ראויה וסבירה לאיתור הזוכות בהתאם
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, לשם מתן הודעה / ההשתתפות בפעילות )לפי העניין( בעת הפנייה לקבלת מידעשמסרו 

 בהגרלה.  בדבר זכייתן

או  ההגרלהצאות פרסום תויום ממועד  30תוך  את הזוכהככל שלא יהיה ניתן לאתר  .5.3

/ יום משלוח ההודעה בדואר  / וואטסאפ sms/  מיום שיחת הטלפון / פנייה בדוא"ל

, , לפי המאוחר מהם(ולפי הענין )לפי שיקול דעת עורכת ההגרלה בדבר זכייתה רשום

 פרסלקבל את ה תהמקורי הרשאית להפקיע את זכאות הזוכ עורכת ההגרלהתהיה 

   . לעיל 4.1.3 ולנהוג כאמור בסעיף

, לפי שיקול סים בדרך שתיקבע ע"י "טבורית"תקבלנה את הפר הן, לאחר איתור הזוכות .5.4

נמסרה מן המועד בו  ימים (שיםי)ש 60לאסוף את הפרס תוך  ותרשאי יהיו הזוכות. דעתה

, אך לא חייבת, רשאיתתהיה עורכת ההגרלה  ,לבקשת הזוכה .על זכייתןהודעה  להן

ככל שהדבר יהיה מקובל על עורכת ההגרלה והזוכה,  להאריך את המועד לקבלת הפרס.

 הפרס יישלח למענה של הזוכה ע"י שליח או בדואר.

אשר המפקח החליט על ביטול  /אוו לעיל הנקוב הזמן פרק בתוך האותר לא אשר זוכה .5.5

וכרז לקבל את הפרס וזכייתה תבוטל. במקרה כאמור ת תזכאי זכייתה, לא תהיה

 הגרלה תפעל לאיתורהעורכת ה הגרלתה. כזוכה, בהתאם לסדר לזכייה תחלופי תמועמד

 .חוזר חלילהכאמור לעיל ו

 מפקח .6

י הבנה, ספק א , להכריע בכל מקרה שלאחראי לטיפול בפניות המשתתפותהא יהמפקח  .6.1

וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין  ,או קושי, לרבות בפרשנות התקנון

 .לזכייה ת חלופית לזכייה או טוענתזוכה, מועמד

 ת ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתפתהחלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופי .6.2

 עם הכרעת המפקח. בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר תמוותרו/או הרוצה להשתתף, 

 כללי .7

ה המשתתפת ו/או הרוצה ומצהיר ת, מאשרמסכימה זה, הגרלהמבצע ב בהשתתפותה .7.1

ה את הוראותיו, וגם אם לא קרא התקנון וכי היא מקבלת עליה את הכי קראלהשתתף 

 עליה ויחייבהלהשתתף כי תקנון זה יחול  ו/או הרוצה את התקנון, מסכימה המשתתפת

   .לכל דבר ועניין

 על , ככל שיחול,כל תשלום מס מסוג שהוא, ו/או היטל ו/או אגרה שיחולישא בתהזוכה  .7.2

 .בעטיוהפרס או 

 יםהקשור יםו/או השירות /יםלאיכות הפרס עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או .7.3

 הפרסים. / משווקות על יצרניותהקשור לאמור הינה עדית בכל והאחריות הבל /יםלפרס

הא רשאי לבטל את זכייתה ידין, המפקח  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל .7.4

מעשה שאינו כדין  תוך ביצוע עבירה או תוך ביצועבפרס  אשר זכתה של משתתפת
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לדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל כן ו ,בהתאם לשיקול דעת המפקח

 .חולק וזה

את עורכת  , פוטרותלזכייה ועמדות החלופיותו/או המ ת הזוכותהמשתתפות, לרבו .7.5

נזק, שיבוש  טענה ו/או תביעה לגבי כל מכל ו/או את מי מטעמם ההגרלה ו/או את המפקח

 ובמסגרת מימוש הפרס זה מבצע הגרלהבמסגרת  או פגם אחר שנגרם להן או לרכושן

 .והשימוש בו

 את או ההגרלה ממבצע חלקיםעת  בכלבטל עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות ל .7.6

 ,עדיעל פי שיקול דעתה הבל, או את כולם וכמו כן חלק מהכנסיםכולו,  ההגרלה מבצע

 . והכל בכפוף לאישור המפקח

למנוע השתתפותו של כל אדם ו/או גורם עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות  .7.7

 .הבהגרלה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעת

 את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת מבצע , מראש,רשאית לשנותעורכת ההגרלה  .7.8

המוחלט )להלן:  , על פי שיקול דעתהים וכמותם, סוג הפרס, מועדי הכנסיםההגרלה

 "(.שינוי תנאי המבצע"

, לא תהא כל טענה או לזכייה לזוכות ו/או המועמדות החילופיות , לרבותלמשתתפות .7.9

תנקוט עורכת ההגרלה עקב  מבצע ו/או לפעולות בהןהזכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי 

 .תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם

, ובכפוף להוראות ההיתר הכללי שיקול דעתה הבלעדי עורכת ההגרלה רשאית, על פי .7.10

לפרס  זכותה לצורך הוכחת כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתפתלדחות או להקדים 

לפרס כלשהו  המשתתפת ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות

 .ולמימושו

 תא פוטרת בזאת כי היומתחייב ה, מצהירהמשתתפת ו/או הרוצה להשתתף מסכימה .7.11

הקשורה  מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ומי מטעמם את עורכת ההגרלה והמפקח

 .ו/או לפרס ו/או למימושו ההגרלה למבצעו לכנס, ו/אבמישרין ו/או בעקיפין 

, כי כל תקלה, איחור וכד', תומתחייב המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף מסכימה .7.12

שיבושים  מגיפת הקורונה או כל מגיפה אחרת, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה,

ח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של והתקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כ במערכות

 .סעד ו/או זכות ו/או תרופה בכל הזה, ולא יזכו אותתקנון 

, כי עשויים ת שידוע להומאשר מה, מסכיהרוצה להשתתף מצהירהו/או  המשתתפת .7.13

, בביצוע ההגרלה ו/או בחלוקת הפרסים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות

 עזמנים ו/או תקשורת, בכל שלב משלבי מבצ לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות

ו/או לזכות  ההגרלה במבצע מלהשתתף , אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפתההגרלה

 מסכימה ו/או הרוצה להשתתף, המשתתפתולה ו/או לממשו ו/או לקבלו בפרס בהגר

ו/או דרישה ו/או  מכל טענה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם לפטור את עורכת ההגרלה

 .בגינם לכל פיצוי, שיפוי או סעד תזכאי תביעה, ולא תהיה
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 אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עוזריהם ההגרלהההשתתפות במבצע  .7.14

 , עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני)כהגדרת מונח זה בתוספת להיתר הכללי(

 .מדרגה ראשונה משפחותיהם

 הפותשתתה כי דבר ת,ומאשר ה, מסכימהו/או הרוצה להשתתף מצהיר כל משתתפת .7.15

ו/או מצולם  בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם וקבלת הפרס וכן דבר זכייתה

על  וברשתות החברתיות באמצעי התקשורת השונים, לרבות בעיתונות, באתר האינטרנט

רוצה להשתתף ו/או ה ה המשתתפתמביע ההגרלה במבצע הכל דין, וכי בהשתתפות פי

במסגרת הסיקורים  /או תמונתהו צילום שמהלפרסום ו/או  ו/או הזוכה את הסכמתה

 פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה. והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת

, רמת 55ברח' הנביאים  טבוריתכפוף לתקנון, הנמצא לעיון במשרדי  ההגרלה מבצע .7.16

 טבוריתוכן באתר ;  אביב-, , תל2ויצמן רחוב -בכתובת  במשרדי המפקח השרון;

www.taburit.co.il . 
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