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 .1הגדרות
למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שלצידם:
"עורכת הפעילויות"

אסם תעשיות מזון בע"מ ,ח.פ 510450711

"עוזרת לעורכת הפעילות"

הפעילות נערכת בשיתוף חברת דאטומו בע"מ ,ח.פ

513765115
"אתר הפעילות"

www.Friskies.co.il

"הזוכים"

המשתתפים שייבחרו כזוכים בהתאם להוראות התקנון להלן;

"הפרס  /ים"

פרסים שיחולקו בהתאם להוראות סעיף  3להלן;

"הפעילויות"

משחק טריוויה נושא פרסים בעלות גוון תחרותי על בסיס יכולת
כמתואר להלן בתקנון זה;

"התקנון"

תקנון זה של הפעילויות;

"משתמש"

משתמש ברשת האינטרנט;

"משתתף"

בגיר ,כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
התשכ"ב ,1962 -אשר שמילא את טופס ההרשמה כהגדרתו בתקנון
זה כהלכה ואישר את קריאת התקנון.

"טופס הרשמה"

טופס המופיע באתר הפעילות ורק לאחר מילוי פרטיו כהלכה ,יוכל
משתמש להשתתף בפעילות.

"פרטים אישיים"

כל הפרטים שלהלן )1( :שם פרטי ושם משפחה; ( )2מספר טלפון
סלולארי; ( )4כתובת למשלוח דואר אלקטרוני;
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"תקופת הפעילות"

הפעילות תתקיים החל ביום  6.7.2017בשעה  00:01וכלה ביום
 31.7.2017בשעה  ,23:59בימים א-ה בלבד.
מובהר כי עורכת הפעילויות רשאית לשנות את תקופת הפעילות,
להאריכה ,לקצרה או לבטלה באופן מוחלט ,על-פי שיקול דעתה
הבלעדי.

 .2פרשנות
.2.1

בכל מקרה של סתירה ו  /או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות ובמדיות השונות ,תגברנה הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין.

.2.2

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי
פרשנות.

.2.3

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה.

 .3הפעילות – כללי
.3.1

במסגרת הפעילות יוכלו משתמשים לגלוש לאתר הפעילות כהגדרתו בתקנון זה
ולהשתתף בפעילות נושאת פרסים בנושא חתולים.

.3.2

כל תקלה ,ו  /או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת הפעילות ו /
או מי מטעמה ,לרבות כאלה שנגרמו כתוצאה משיבושים ברשת האינטרנט,
בפלטפורמה ,באתר הפעילות ובציוד קצה שברשות המשתמש  -שיבושים כאלה
ואחרים ו  /או החלטתה של עורכת הפעילות לשנות ו  /או לבטל איזה מן
הפלטפורמות בהם משתמש המשתתף ,לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא
יזכו משתתף ו  /או זוכה ו  /או מי מטעמם בכל סעד ,זכות או תרופה כנגד עורכת
הפעילות או מי מטעמה.
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 .4השתתפות בפעילות
.4.1

טרם השתתפות בפעילות חלה חובה על המשתתף לאשר באמצעות סימון במקום
המתאים באתר הפעילות ,כי הוא מסכים לתנאי התקנון וכי ברצונו להמשיך למשחק.
בעצם הסימון ובעצם ההשתתפות בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא
מקבל עליו את הוראותיו של התקנון וכי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.4.2

מובהר בזאת כי תנאי להשתתפות בפעילות הינו כי המשתתף מעל גיל .18

.4.3

משתמש אשר יחפוץ להשתתף בפעילות ,יכנס לאתר האינטרנט של עורכת הפעילות
כהגדרתו לעיל ,ימלא על גבי טופס ההרשמה לפעילות את פרטיו האישיים כהגדרתם
בתקנון זה.
מובהר כי רק משתמש אשר ימלא את טופס ההרשמה כנדרש יוכל להשתתף
בפעילות.

.4.4

משתתף רשאי להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת ,ובלבד שלא ישתתף יותר
משלוש פעמים בכל יממה (כלומר ,ההשתתפות במשחק מוגבלת לשלושה משחקים
בלבד בכל יממה) .מובהר כי ככל ויבקש המשתתף לשחק במשחק יותר מפעם אחת
ידרש למלא טופס הרשמה חדש בכל השתתפות ,והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

.4.5

במידה ותזהה עורכת הפעילות או מי מטעמה על פי פרטיו האישיים של משתתף כפי
שהוזנו על ידו ,כי אותו משתתף השתתף בפעילות יותר משלוש פעמים באותה
יממה ,לא תאפשר עורכת הפעילות לאותו משתתף לשחק פעם נוספת באותו היום.
בכל מקרה ,במידה ומשתתף יפר את הוראות תקנון זה וישחק יותר מפעם אחת
ביממה בניגוד לתנאי התקנון ,תהיה רשאית עורכת הפעילות לפסול את השתתפותו
או את זכאותו של המשתתף לפרס.

.4.6

לאחר מילוי הטופס יועבר המשתתף לעמוד המשחק בו יתבקש לזהות נכונה ובזמן
המהיר ביותר ,תמונות של חתולים מבין שלל תמונות חלקיות אשר חלקן הן תמונות
של חתולים וחלקן תמונות שאינן של חתולים ,בהן יהיה ניתן לראות חלק קטן
מהתמונה בלבד (להלן" :המשחק").
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.4.7

התוצאה הסופית של משתתף תשוקלל על סמך כמות תמונות החתולים הנכונות
שהצליח לזהות ובצירוף זמן המענה הכולל של המשתתף (להלן" :התוצאה
הסופית").

.4.8

לאחר שענה המשתתף על תמונה מסוימת ,יועבר באופן אוטומטי לתמונה הבאה ולא
יוכל עוד לחזור אחורה לתמונה הקודמת לשנות ו  /או לתקן את תשובתו.

.4.9

בכפוף לאמור בתקנון זה ,כל משחק מוגבל לפרק זמן של  60שניות בלבד .במשחק
יופיע שעון ובו יוכל המשתתף לראות את השניות שנותרו לו למשחק .משתתף אשר
לא הספיק לסיים את המשחק בפרק הזמן המוקצב כאמור לא יוכל לחזור לאותו
משחק ואותו משחק יסתיים באופן סופי בתום  60שניות.

 .4.10המשחק יגיע לסיומו בתום  60שניות כאמור לעיל ובזמן זה על המשתתף לחשוף את
מספר התמונות הנכונות הגבוה ביותר בזמן הקצר ביותר ,הכל בכפוף להוראות
תקנון זה.
 .4.11מובהר כי התוצאה הסופית מופקת באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת
ולמשתתף לא יהיו טענות ו  /או השגות ו  /או תלונות לגבי התוצאה ו  /או ו  /או רמת
קושי התמונות ו  /או זמן המענה.
 .4.12למרות האמור לעיל ,עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את שיטת בחירת הזוכים
באופן חלקי או מלא ,בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .4.13עורכת הפעילות רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל משתמש
מלהשתתף אם פרט מן הפרטים שהזין המשתתף בטופס ההרשמה או בכל מקום
אחר באתר הפעילות ,אינו הולם ,אינו ראוי ,פוגע בתקנת הציבור ,מפר כל דין או אינו
עולה בקנה אחד עם אופיה של הפעילות או עם תנאי תקנון זה .מובהר במפורש כי
משתתף שנפסל מלהשתתף בפעילות לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ו  /או לא
יהיה זכאי לכל פרס.
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 .5הפרסים ואופן הזכייה
.5.1

בכל יממה בימים א-ה בלבד במהלך תקופת הפעילות ,יזכו  5משתתפים ,כל אחד
מהם במארז מזון חתולים ממותג "פריסקיז" .הזוכים יהיו חמשת המשתתפים
שקיבלו את התוצאה הסופית הטובה ביותר כהגדרתה בתקנון זה ובסעיף  4.7לעיל,
בשעה המוקדמת ביותר באותה יממה (להלן" :הזוכים היומיים" או "הפרסים
היומיים" ,בהתאמה) ,והכל בכפוף לנתונים שנתקבלו באתר הפעילות ,ולשיקול
דעתה של עורכת הפעילות.

.5.2

הפרסים היומיים כאמור לעיל ,גודלם טיבם ,משקלם וכל רכיביהם ,יקבעו על ידי
עורכת הפעילות או מי מטעמה ולא יהיו נתונים לערעור או להשגה של המשתתפים ו
 /או הזוכים.
בכלל זה ,כמות המזון ,טיבו וסוגו של המזון שיסופק לזוכים בפרסים היומיים יהיו
נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא יהיו ניתנים להחלפה ו  /או
להסבה בסוג מזון ו  /או במוצר אחר ו  /או בכסף ו  /או בשווה כסף.

.5.3

אחת לשבוע במהלך תקופת הפעילות יזכו שני משתתפים שקיבלו את התוצאה
הטובה ביותר ,בתאריך והשעה המוקדמים ביותר באותו שבוע ,באספקת מזון
חתולים לשנה (להלן" :הזוכים בפרס הגדול" או "הפרס הגדול" ,בהתאמה).

.5.4

קביעת כמות המזון לשנה כאמור לעיל ,תיעשה על ידי עורכת הפעילות או מי מטעמה
ולא תהיה נתונה לערעור או להשגה של המשתתפים ו/או הזוכים.

.5.5

בכלל זה ,כמות המזון ,טיבו וסוגו של המזון שיסופק לזוכים בפרס הגדול יהיו נתונים
לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא יהיו ניתנים להחלפה ו  /או להסבה
בסוג מזון ו  /או במוצר אחר ו  /או בכסף ו  /או בשווה כסף.

.5.6

מובהר כי בפרס הגדול יזכו רק שני משתתפים אחד בכל שבוע במהלך תקופת
הפעילות (שמונה זוכים סך הכל) וכן כי משתתף יוכל לזכות רק בפרס גדול אחד
ובפרס יומי אחד במהלך תקופת הפעילות ולמשתתפים לא תהיה טענה ו  /או השגה
כלפי עורכת הפעילות או מי מטעמה בעניינים אלה.
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.5.7

למרות האמור לעיל ,אין מניעה כי משתתף שזכה בפרס יומי יזכה גם בפרס גדול
אחד.

 .6מימוש הפרסים היומיים
.6.1

בתוך  72שעות לאחר העלאת שמות המשתתפים הזוכים בפרסים היומיים ,תיצור
עורכת הפעילות ו  /או מי מטעמה קשר עם הזוכים היומיים ותתאם עמם את קבלת
הפרס בו זו.
קבלת הפרסים היומיים ומימושם תיעשה באמצעות משלוח לביתו של הזוכה או בכל
דרך אחרת לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות (להלן" :הודעת הזכייה").
עורכת הפעילות ו  /או מי מטעמה לא תהיה אחראית על כל כשל במסירת הודעת
הזכייה או אי קבלתה בידי המשתמש מכל טעם טכני ו  /או עקב הזנת מספר טלפון
שגוי על ידי המשתתף בעת מועד ההשתתפות ו  /או מכל טעם אחר וקבלת הודעת
הזכיה תהיה באחריות המשתתף בלבד.

.6.2

במקרה של כשל במסירת הודעת הזכייה עקב הזנת פרט שגוי על ידי המשתתף,
תהיה רשאית עורכת הפעילות לשלול את זכאותו של המשתתף לפרס ולהעביר את
הפרס למשתתף אחר שיבחר כזוכה כאמור בתקנון זה.

.6.3

הן לגבי הפרסים היומיים והן לגבי הפרסים הגדולים מובהר כי לעורכת הפעילות ו /
או למי מטעמה לא תהא כל אחריות במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכים
מכל סיבה שהיא ו  /או במידה שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו  /או
אינם מדויקים ו  /או לא אפשרו מסירת הפרס.

 .7מימוש הפרסים הגדולים
.7.1

בתוך  72שעות מעת הזכייה בפרס גדול תיצור עורכת הפעילות או מי מטעמה קשר
עם הזוכה השבועי ,באמצעות פרטי ההתקשרות אותם הזין הזוכה במועד
השתתפותו ותודיע למשתתף על דבר זכייתו (להלן" :הודעה על זכייה בפרס גדול").

.7.2

הפרס הגדול יסופק לביתו של משתתף שזכה בפרס גדול על ידי עורכת הפעילות או
מי מטעמה ,בתוך  60ימים מיום ההודעה על הזכייה.
6

.7.3

הפרס הגדול יסופק לזוכים בתיאום מראש ,במידה ולא יקבע מועד לאספקת הפרס
מסיבות התלויות בזוכה ו  /או עקב חוסר שיתוף פעולה מצד הזוכה ,רשאית עורכת
הפעילות לבטל את זכאותו של אותו זוכה לפרס כלשהו ולזוכה לא יהיו טענות בקשר
לעניין זה.

.7.4

מובהר במפורש ,כי כל הפרסים במסגרת פעילות זו הינם אישיים ולא ניתנים
להעברה לכל צד שלישי .כמו כן מובהר כי הפרסים (הפרסים היומיים או הגדולים) לא
ניתנים להמרה בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר  /פרס אחר ,אף אם
המשתתף לא מימש את הפרס ו  /או לא יכול ו  /או לא רוצה לממשו מכל סיבה
שהיא.

.7.5

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל
עת ו  /או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך
למשתתפים.

.7.6

המשתתפים ,לרבות הזוכה  /ים ,פוטרים את עורכת הפעילות ו  /או כל מי מטעמה
מכל טענה ו  /או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות ,שיבוש ו  /או איחור במימוש
הפרס ו  /או כל פגם אחר ,אשר ייגרם לפרס ו  /או אשר יתגלה בו ו  /או אשר ייגרם
בעקבות מימוש הפרס .עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל נזק ו  /או עלות ו  /או
הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו  /או אי-מימושו.

.7.7

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה
לעכב ו  /או לבטל את מסירת הפרס.

.7.8

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ,מובהר כי עורכת הפעילות תהא רשאית לבטל את
זכאותו של משתתף לפרס אם סברה ,כי זכאותו של המשתתף להטבה האמורה
הושגה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,הפרה של התקנון ,הפרה של כל דין או
בחוסר תום לב (זאת אפילו היה אותו משתתף זכאי או עשוי להיות זכאי לפרס אף
בלא מעשה המרמה).
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.7.9

עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את הענקת
הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו  /או בתנאי מתנאי תקנון זה ו
 /או פעל בניגוד לדין ו  /או התבטא כלפיה בצורה שאינה הולמת ,הכל על פי שיקול
דעתה הבלעדי .

 .8כללי
.8.1

מובהר בזאת ,כי זכויות היוצרים במשחק נשוא פעילות זו ,שייכות באופן מלא
לעורכת הפעילות ו  /או למי מטעמה ולמשתתפים לא תהיה כל זכות להעתיק ו  /או
לשכפל ו  /או להשתמש במשחק לאף מטרה.

.8.2

עורכת הפעילות תהא רשאית אך לא חייבת לשמור את פרטיהם האישיים של
המשתתפים ו  /או לפרסם את שמותיהם של הזוכים ,וכן לפנות למשתתפים הזוכים
ולבקש את הסכמתם ליטול חלק בכתבות ,מודעות ו  /או פרסומים אחרים אודות
זכייתם ,ובכלל זה להצטלם ולמסור דברים בעל פה או בכתב.

.8.3

מובהר ומוסכם ,בהקשר זה ,כי (א) הגם שמסירת פרטי המשתתף היא תנאי
להשתתפות בפעילות ,לא מוטלת על מאן דהוא כל חובה שבדין למסור נתונים אלה
לעורכת הפעילות (ואולם אז לא יוכל להשתתף בפעילות); וכן כי (ב) עורכת הפעילות
עשויה לשמור את פרטי המשתתף במאגר מידע שלה ו  /או של אחר ,וכן לעשות
שימוש בפרטי המשתתף הנ"ל לצרכיה העסקיים (לרבות לשם משלוח הודעות דוא"ל
למשתתפים) ,כמו גם להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות
אחיות שלה) ו  /או לשותפים עסקיים שלה ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג)
עורכת הפעילות תהא רשאית להעביר את פרטי המשתתף אל מחוץ לגבולות
המדינה.

.8.4

המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לשימוש בשמו על מנת להודיע על זכייתו באתר
האינטרנט של עורכת הפעילות.
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.8.5

בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו  /או הרוצה להשתתף כי
קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים
המשתתף ו  /או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.8.6

עורכת הפעילות ו  /או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו
לפעילותם התקינה של רשת הטלפון ,החשמל ,ו  /או כל אמצעי תשתית או תקשורת
אחר ,על כל רכיביהם ולא תשא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים,
הוצאות ,מניעת רווח וכיוצ"ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות,
במישרין או בעקיפין.

.8.7

עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו  /או לבטל את הפעילות ו  /או לשנות את תנאיה
לרבות שינויים סבירים בתקנון זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.8.8

עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה
שתתעורר במהלכו או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ,בעיה או כל מצב בלתי צפוי
שייווצר במהלך הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף
לא תהיה כל טענה בשל כך.

.8.9

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי עורכת הפעילות והעוזרת לעורכת
הפעילות ובני משפחותיהם.

 .8.10הסר ספק מובהר בזאת ,כי עורכת הפעילות ו  /או מי מטעמה אינם אחראים כלפי
המשתתף או כלפי בעל החיים של המשתתף לכל נזק גוף ו  /או רכוש ו  /או אחר
אשר ייגרם למשתתף ו  /או לבעל החיים ו  /או לאחר עקב הפעילות ו  /או בשל
זכייתו בפרס כלשהו ו  /או אי זכייתו ו  /או עקב השתתפותו בפעילות ו  /או נזק ישיר
או עקיף שנגרם במהלך הפעילות ו  /או נזק ישיר ו  /או עקיף ,הפסד ,לרבות הוצאות
ישירות או עקיפות ,שייגרם במהלך מימוש הפרסים.
 .8.11מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה
שגיאות בניהול הפעילות ו  /או תפעולה ו  /או באתר האינטרנט ,וכי בכל מקרה של
טעות כאמור ,לא תהווה ההשתתפות ו  /או אי ההשתתפות בפעילות עילה לכל

9

תביעה ו  /או טענה ו  /או דרישה וכיו"ב כנגד עורכת הפעילות ו  /או מי מטעמן בגין
נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם ,במישרין ו  /או בעקיפין עקב טעות ,איחור או כשל
בהשתתפות בפעילות וכיוצא בזה ,לרבות אי קליטת רישומו של משתתף
להשתתפות בפעילות.
 .8.12תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר האינטרנט של עורכת הפעילות בכתובת
.http://www.Friskies.co.il
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הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים
הנעזרים בטכנולוגיות קוראות מסך.
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שנעזרים בתוכנת הקראה.
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במעבר עכבר.
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לנגיש באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל –
אם נתקלתם בבעיה במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם ליהנות
מהתכנים ברמה שווה.
ענבר נגישות  -מקבוצת א.ת ענבר בע"מ
ת.ד  10122פ"ת .טלפון 03-6481575 :פקס153-35224052 :
דוא"לnadav@inbargroup.co.il :
11

