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תקנון פעילות
'פסטיבל דייגים'
 .1הגדרות:
"החברה" או "עורכת הפעילות":

קפה קפה ישראל בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים
הקשורים אליה.

"ספק הפרס":

מנו ספנות בע"מ – שייט ונופש בחו"ל

"עמוד החברה באתר":

העמוד הייעודי -אתר אינטרנט בקישור:

http://fish-

/festival.cafecafe.co.il
"משתתף" או "משתתפים":

מי שמלאו לו  18שנים ואשר קיים על שמו חשבון באתר והוא
תושב ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל ואשר
עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה והסכים להם.

"הפעילות":

מגיעים לסניפי 'קפה קפה' ומזמינים מנה מתפריט "פסטיבל
דייגים" .שומרים את החשבונית ,נכנסים לאתר האינטרנט
היעודי ונרשמים לפעילות :בוחרים את מנת הדג האהובה מתוך
התפריט ועונים על שאלה" :מדוע מגיע לכם לזכות בפרס?"
הזוכה בתחרות הוא זה שיכתוב את התשובה המקורית ביותר
לשאלה ויזכה בפרס הגדול  -חופשה משפחתית חלומית על
אוניית פאר .הגולש ייבחר על ידי ועדת שיפוט בהשתתפות:
סמנכ"לית השיווק ומנהל הדיגיטל מטעם החברה – ההכרזה על
הזוכה תהא בטלפון אישי לזוכה.

תקופת הפעילות:
 .1.1תקופת הפעילות תחל ביום רביעי ה 21.10.18 -ותסתיים ביום שני ה.31.1.19 -
 .1.2מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ,לקצר ולשנות את תקופת הפעילות לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .2הצהרות המשתתף:
 .2.1כאשר המשתתף כותב באתר האינטרנט של הפעילות הוא מסכים ,מאשר ,ומצהיר המשתתף
בפעילות כי קרא את התקנון ,הבין את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .2.2המשתתף מצהיר כי מלאו לו  18שנים.
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 .2.3בהשתתפותו בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מסכים שהצעתו ו/או תמונתו ו/או נימוקו
ו/או הסברו ו/או הודעה ו/או כל אשר יכתוב באתר הפעילות הייעודי (להלן" :דברי פרסומו")
יפורסמו בכלל הנכסים הדיגיטליים של החברה וזאת תוכל לעשות שימוש בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי .עוד מאשר ומסכים המשתתף כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בדברי פרסומו גם
אם הוא לא יוכרז כזוכה ,והכל מבלי שהמשתתף יהא זכאי לתשלום כלשהו מהחברה בגין כך,
למעט הפרס שיינתן אך ורק למי שיוכתר כמנצח .המשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה
מאת עורכת הפעילות בעניין זה ולרבות בדבר זכויות כלשהן בהצעה שרשם ו/או בדברי פרסומו.
 .2.4בהשתתפותו בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי ידוע לו שהחברה מנטרת את דברי הפרסום
במהלך הפעילות ,וכי השתתפותו בפעילות ובתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות
לעמוד החברה באתר במסגרת הפעילות ,כל תמונה או מתכון שאינם כשרים לפסח ואשר עלולים
להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או
באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב.
 .2.5מובהר ,כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה ,לא יהא זכאי להשתתף
בפעילות ו/או בתחרות ו/או לזכות בפרס ,כהגדרתם להלן ,וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את
השתתפותו בפעילות ו/או בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי
הפעילות ו/או התחרות ,מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.
 .2.6המשתתף מתחייב לא להעלות כל תמונה ו/או פרסום הנוגעת לצד שלישי אשר לא נתן את
הסכמתו לפרסומה .מובהר כי האחריות במקרה כזה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל צד
שלישי שיראה עצמו נפגע תהיה באחריות המשתתף.
 .2.7המשתתף מאשר כי ידוע לו שבמקרה של הפרת תנאי פעילות זו ו/או הפרת תקנון זה רשאית
החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את המשתתף ,בלא מתן הודעה כלשהי ולשלול את
זכותו לקבלת הפרס .המשתתף בפעילות מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה בגין זאת כנגד עורכת הפעילות ו/או הבאים מטעמה.
 .2.8מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מצהיר המשתתף בזאת במפורש ,כי ידוע לו שההשתתפות בתחרות
הינה לצורכי שעשוע ,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.
 .3אופן ותנאי הפעילות:
 .3.1ההשתתפות בפעילות מותנית בהגעה לסניפי 'קפה קפה' ובהזמנת מנה מתפריט "פסטיבל דייגים".
 .3.2המשתתפים יירשמו דרך אתר אינטרנט ייעודי לצורך התחרות בכתובתhttp://fish- :
./festival.cafecafe.co.il
 .3.3הזכייה בתחרות מותניית בהצגת הוכחת קנייה ,הצגת הקבלה מהזמנת מנה מתפריט "פסטיבל
דייגים" המתקיים בסניפים השונים.
 .3.4המשתתפים ייבחרו את מנת הדג האהובה ויהיה עליהם לשכנע" :מדוע דווקא להם מגיע לזכות
בפרס" .בנוסף ,למשתתפים תהא האפשרות לשפר את סיכויי הזכייה ולעלות תמונה לאתר
הפעילות של אחת מהמנות מתפריט "פסטיבל דייגים" בסניפי 'קפה קפה' ,אך העלאת התמונה
אינה מהווה תנאי לזכייה בתחרות ואף יכול לזכות בפרס מי שאינו העלה תמונה כלל.
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 .3.5החברה תיצור קשר טלפוני עם הזוכה בתחרות ,במידה ולא ניתן להשיג את הזוכה יותר משלוש
פעמים ,יועבר הפרס למי שהנו במקום השני וכך הלאה.
 .3.6החברה רשאית גם כן להכריז על הזוכה בנכסים הדיגיטליים של החברה -רשתות חברתיות
ואתרים שונים.
 .3.7החלטת החברה בדבר הזוכה בפעילות תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותהיה סופית ולא
ניתנת לערעור ,והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 .3.8לזוכה בפרס ולנוסעים עמו קיים דרכון בתוקף לפחות שלושה חודשים לפני הנסיעה.
 .4הפרס:
 .4.1הפרס :חופשה משפחתית חלומית על אוניית פאר ,השייכת לחברת "מנו ספנות"
 .4.2ספק הפרס יעניק שייט הפלגה בן  4לילות ביעדים קפריסין או יוון (להלן" :ההפלגה") ,למשפחה
אשר תזכה במסגרת התחרות בפרויקט.
 .4.3ההפלגה תתקיים באמצע השבוע ,למשפחה עם מקסימום  4נפשות בתקופה שלאחר חופשת הפסח
של שנת  ,2019קרי חודש מאי  ,05/19בחדר ברמת דלאקס מקומה  4ומעלה באונייה.
 .4.4תינתן ע"י ספק הפרס האופציה להמרת החופשה מאמצע שבוע לסוף שבוע בתקופה שלאחר
חופשת הפסח של שנת  2019ולתקופה של  2או  3לילות ,למעט חגים ומועדים.
 .4.5ההפלגה תתקיים בספינה החדשה אותה ישיק ספק הפרס באביב .2019
 .4.6הזוכים בפרס ייבחרו על ידי רשת 'קפה קפה' ומימוש הפרס בפועל ייעשה אל מול איש קשר
מטעם חברת 'מנו ספנות' .במסגרת מימוש הפרס יינתן שימוש בכלל המתקנים אשר מוצעים
לנופשים באונייה-חדר כושר ,בריכות ,מועדון ילדים ,חדרי אוכל וכל מתקן אותו מציעה החברה
ללקוחות במסגרת השייט .למען הסר ספק ,הזכייה כוללת אירוח על בסיס פנסיון מלא כולל 3
ארוחות לכל הנפשות  ,הזכייה אינה כוללת שתייה ו/א אוכל מסוג שונה כמקובל בדיל ,סיורים
מודרכים ,שירותי ספא וכו' ...כל אלה דורשים כמקובל בענף תוספת תשלום.
 .4.7הפרס אינו כולל ביטוח נסיעות לחו"ל על הזוכה בפרס לבטח באופן עצמאי.
 .4.8כמו כן ,כאמור מימוש הפרס ייעשה מול חברת 'מנו ספנות' ואילו לרשת 'קפה קפה' אין כל עניין
והאחריות כלפי הזוכים בפרס תהיה של חברת 'מנו ספנות' ושלה בלבד.
 .4.9על הזוכה בפרס ליצור קשר עם חברת "מנו ספנות" לצורך מימוש הפרס לפחות שלושה חודשים
(" "3במספר)  ,לפני מועד הנסיעה ,קרי לפני חודש מאי.
 .4.10אין ולא תינתן אפשרות למשתתף להמיר את הפרס בכסף מזומן או בכל אפשרות אחרת
לעריכת שינוי בפרס .הזוכה לא יהיה רשאי להעביר את הפרס לאדם אחר .לא ינתן זיכוי במקרה
בו המשתתף לא מימש את כל הפרס ו/או במועדו ו/או בכלל.
 .4.11מובהר בזה ,כי החברה תהא רשאית לשנות את הפרס ,כולו או חלקו ו/או היקף שימושו ואת
תנאי קבלתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .החברה תודיע על שינוי כאמור בעמוד החברה
באתר .החברה אינה אחראית למסירת הפרס לזוכה אשר לא יצר קשר עם החברה ו/או לא מסר
פרטי התקשרות עמו .בידי החברה להכריז על זוכה אחר ,והמשתתף לא יבוא בטענות לחברה
בעניין זה.
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 .4.12הזוכה יידרש להציג תעודה מזהה לאימות שמו וגילו .מובהר כי ככל ויתברר כי פרטי הזוכה
לא תואמים את הפרטים שבתעודה המזהה ,בפרט לעניין גילו של המשתתף ,תישלל זכאותו של
הזוכה ,והחברה תהיה רשאית לבטל את הפרס או להעבירו לזוכה אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .4.13מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר
עם הפעילות ,והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו
לא רווה נחת מהפעילות ו/או מההטבה ו/או לא עלה בידו לממש את הזכיה המקובלת בפעילות.
 .5מניעת  /הגבלת ההשתתפות:
 .5.1החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולא
תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.
החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליט כאמור לעיל ,ומבלי שהיא תידרש
לנמק בעניין.
 .6שונות:
 .6.1ה חברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם
ו/או להאריך ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף
לכל דין .כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר ,כי הודעה כאמור לעיל
תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או
שינוי תנאי התקנון כאמור.
 .6.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או
איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא
יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .6.3למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר ,בין אם התבצעה על-ידי
החברה ובין אם על-ידי אחרים ,ו/או תקינות האתר ו/או עמוד החברה באתר .החברה ו/או מי
מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בפעילות ,לרבות
האתר ועמוד החברה באתר ,ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים
כלשהם ישירים או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או
למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
 .6.4המשתתף מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות התקשורת,
המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה ,לרבת תקלות
הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודע למשתתף ,כי תתכנה תקלות
טכניות שימנעו ,בין השאר ,את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה ו/או יגרמו שיבוש
התוצאות ,ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.
 .6.5המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו,
כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
 .6.6מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש ,כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע,
כי עלולות ליפול טעויות בפעילות ,וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה ,טענה
או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות ,ניהולה ,תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 .6.7משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
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 .6.8בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת
הסיקור והפרסום של הפעילות ,ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל טענה בהקשר
זה.
 .6.9לא ישתתפו בפעילות עובדי החברה ,מנהליה ,שותפיה ,ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
 .6.10תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות בפעילות ,בהתאם להוראות
תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 .6.11בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .6.12הדין החל על מסמך זה  -ועל ההשתתפות בפעילות ועל קבלת ההטבה  -הנו הדין הישראלי
בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית
המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.

