תקנון 'הגרלת אריזות הזכוכית' של תאגיד תמיר
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
" עורך ההגרלה" או
"תמיר"

ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) ,מס'
חברה  ,51-461281-1מרחוב יגיע כפיים  21ג' ,פארק דניב ,פתח
תקווה ,טלפון ;03-7790100 :פקס03-7765006 :
אתר תמיר שכתובתו/http://www.tmir.org.il :

"ההיתר הכללי"

ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז.1977-

"פסולת אריזות זכוכית"

אריזות העשויות מזכוכית לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה
יועדו בראשונה ,ללא מכסה ,כגון בקבוק שמן זית ,בקבוק
בושם ,צנצנת קפה ,צנצנת ריבה או דבש ,ולמעט בקבוקי
זכוכית הנכללים תחת הגדרת המונח "מכל משקה" בחוק
הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט – .1999
למען הסר ספק מובהר כי השלכה של פסולת אריזות שאינה
עשויה מזכוכית לכלי האצירה ו/או השלכה של פסולת אריזות
זכוכית לכלי אצירה שאינו מיועד לפסולת אריזות זכוכית וכמו
כן לא יכללו פסולת אריזות זכוכית שהושלכו עם מכסים ,לא
תאפשר השתתפות בפעילות.

"כלי האצירה"

כלי קיבול המיועד לאיסוף פסולת אריזות זכוכית ,בצבע סגול
או בצבע אפור (עם מדבקה סגולה) הפרוסים ברחבי הארץ .כל
כלי אצירה כאמור יקבל מספר סידורי.
את מפת כלי האצירה לפי רשות וכתובת ספציפית ניתן למצוא
באתר תמיר:
/www.tmir.org.il/contentמיקומי-פח-סגולaspx.

"נקודות איסוף"

הנקודות בהן פרוסים כלי האצירה ,ואשר יופיעו על גבי מפה
המפורסמת באתר תמיר  ,כפי שתעודכן מעת לעת.

"משתתף"

אדם העונה על כל אלה )1( :הינו תושב ישראל ו/או בעל היתר
שהייה כדין; ( )2הינו מעל גיל  5שנים; ו )3( -עמד ביתר
התנאים המפורטים בתקנון זה.

"הפעילות"

פעילות של תמיר  ,הנערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי,
במסגרתה משתתף ישליך לכלי האצירה פסולת אריזות
זכוכית הנושאת מדבקה עליה יכתוב בכתב ברור וקריא את

"אתר תמיר"

1

שמו המלא ומספר הטלפון שלו ("פרטי המשתתף" ו"-האריזה
המסומנת" בהתאמה) .מובהר כי לא ניתן לפרט את פרטי
המשתתף באמצעות פתק בתוך פסולת אריזת הזכוכית אלא
באמצעות מדבקה על גבי פסולת אריזת הזכוכית בלבד.
עוד מובהר ,כי השלכה של אריזה מסומנת מחוץ ו/או לצד ו/או
בסמוך לכלי האצירה ,ולא לתוכו דרך פתח ייעודי לכך במכל
האצירה ,לא תאפשר השתתפות בפעילות.
ב 30.12.18-תיערך הגרלה במשרדי עורך ההגרלה במסגרתה
יוגרלו עשרים וארבעה ( )24מספרים סידוריים המייצגים 24
כלי אצירה מכלל כלי האצירה המשתתפים בפעילות.
ב 31.12.18-כלי האצירה שעלו בגורל ייאספו על ידי קבלן
האיסוף ויגיעו לנקודת ריכוז בה יוגרלו ארבע ( )4פריטי פסולת
אריזות מסומנת מכלל האריזות המסומנות שימצאו בתוך כלי
האצירה שהוגרלו בשלב הראשון.
ארבעת ( )4המשתתפים אשר פרטיהם יהיו מפורטים על
האריזות המסומנות שעלו בגורל וכמו כן יעמדו ביתר תנאי
התקנון ,יוכלו להיות מועמדים לזכייה בפרס (כהגדרתו להלן).
"תקופת הפעילות"

מיום א' ה 16.12.2018-בשעה  6:00בבוקר עד יום ב' ה-
 31.12.2018בשעה  6:00בבוקר.

"בן משפחה"

בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

"מועמדים לזכייה"

משתתפים בתקופת הפעילות אשר השתתפו בפעילות ו)1( :-
סימנו במדבקה את פסולת אריזת הזכוכית כנדרש; ()2
השליכו את האריזה המסומנת לכלי האצירה כנדרש; ()3
האריזה הנושאת את פרטי המשתתף הוגרלה על ידי עורך
ההגרלה; ו ) 4(-עמדו בכל יתר תנאי תקנון זה.

"זוכה" או "זוכים"

מועמדים לזכייה אשר ) 1( :עמדו בכל תנאי מתנאי תקנון זה;
( ) 2לא נפסלו מלהיות מועמדים לזכייה על פי הוראות תקנון
זה; ( ) 3לא נמנעה מהם קבלה או מימוש של פרס ע"פ הוראות
תקנון זה; ( )4הוכרזו כזוכים על ידי תמיר לפי המנגנון המפורט
בתקנון זה; ו )5( -הציגו את כל המסמכים הנדרשים כמפורט
בתקנון ו חתמו על הטופס המצ"ב בנספח א' ,ויתר הנספחים
ככל שנדרש.
חבר/ה או בן משפחה של הזוכה ואשר נבחר על ידי הזוכה,
אשר ) 1( :הינו תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; ()2
הינו מעל גיל  5שנים; ( )3חתם על נספח ב' המצ"ב לתקנון זה.

"המלווה"

2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש ,כי ככל שהזוכה בפרס
החופשה הינו קטין ,על המלווה להיות בגיר שהינו אפוטרופסו
של הזוכה.
"הפרס"

חופשה זוגית באי מורנו שבונציה ,איטליה בתאריכים:
 , 7.3.2019 – 3.3.2019הכוללת טיסה (הלוך ושוב) ,ארבעה ()4
לילות בחדר זוגי במלון Lagare Venezia- mgallery
 collectionעל בסיס לינה וארוחת בוקר וסיור מודרך במפעל
למחזור זכוכית.

"התקנון"

הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

.1

.2

מבוא לפעילות
.1.1

המבוא ,ההגדרות שבפרק זה ונספחיו של התקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

במהלך תקופת הפעילות ,תערוך תמיר פעילות בשם "הגרלת אריזות הזכוכית".
במסגרת פעילות זו ועל פי הוראות התקנון ,יוכלו משתתפים לקחת חלק בפעילות,
והכל כמפורט בתקנון זה.

.1.3

יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת .התקנון המעודכן
יפורסם באתר תמיר .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן
שפורסם כאמור ,אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

.1.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר הפעילות ,לרבות באתר תמיר ו/או בכל דרך אחרת ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.1.5

בכל הנוגע להגרלות ,יהיו הוראות תקנון זה כפופות להוראות ההיתר הכללי.

.1.6

בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה
בלשון נקבה ו/או רבים.

ההשתתפות בהגרלה
.2.1

ההשתתפות בפעילות והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק
למשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות בהתאם לתקנון זה.

.2.2

ההשתתפות תיעשה באופן הבא:
כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות ,ידביק על גבי פסולת אריזת
הזכוכית שברשותו ,במקום נראה לעין ,מדבקה עליה יכתוב בכתב
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ברור וקריא את פרטי המשתתף (כהגדרת מונח זה בהגדרת הפעילות
לעיל) .לאחר מכן ישליך המשתתף את האריזה המסומנת לכלי
האצירה .לעניין זה מובהר כי הכנסת פתק שעליו פרטי המשתתף לתוך
פסולת אריזת הזכוכית  ,על פני הדבקתו באמצעות מדבקה על פסולת
אריזת הזכוכית ,לא תאפשר השתתפות בפעילות .מובהר ,כי
האחריות על רישום הפרטים האישיים ,באופן מדויק ומלא כאמור
לעיל והדבקתם על גבי אריזת הזכוכית  ,חלה אך ורק על המשתתף
ולתמיר לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים ונכונתם .עוד
מובהר ,כי פסולת אריזת זכוכית אשר תכיל נתונים לא מלאים ו/או
לא מדויקים ו/או לא קריאים וברורים ,תיפסל ולא תשתתף בפעילות.

.2.3

.2.2.1

המשתתף ישליך במהלך תקופת הפעילות את האריזה המסומנת לתוך
כלי האצירה .מובהר ,כי רק אריזות מוסמנות שיושלכו במהלך
תקופת הפעילות ישתתפו בהגרלה.

.2.2.2

באתר תמיר תפורסם מפה ,המספקת מידע למשתתף באשר למיקום
ופריסת כלי האצירה ברחבי הארץ .בכל מקרה בו כלי האצירה מסוים
מלא ו/או לא נמצא במיקום שנקבע במפה ,כך שלא מתאפשר להשליך
לתוכו את האריזה המסומנת ,יש לפנות לכלי אצירה אחר המופיע
במפה.

הגרלת הפרסים:
תמיר תגריל באופן אקראי בנוכחות מפקח ובשני שלבים ,את ארבעת
.2.3.1
( )4המועמדים לזכייה בפרס ,באופן המפורט כדלקמן:
בשלב הראשון ,ביום  ,30.12.18יוגרלו עשרים וארבעה
.2.3.1.1
( )24מספרים סידוריים המייצגים עשרים וארבעה כלי
אצירה מכלל המספרים הסידוריים המייצגים את כלל
כלי האצירה המוצבים בנקודות האיסוף.
.2.3.1.2

.2.3.2

בשלב השני ,ביום  ,31.12.18יוגרלו ארבע ( )4אריזות
מסומנות מכלל האריזות המסומנות שימצאו בתוך כלי
האצירה שהוגרלו בשלב הראשון.

תמיר שומרת לעצמה את הזכות להגריל בשלב הראשון עד שישה ()6
מספרים סידוריים נוספים המייצגים שישה כלי אצירה נוספים אשר
ישמשו ככלי אצירה חליפיים בכל מקרה בו כלי אצירה שהוגרל לא
יימ צא במיקומו ,כפי שמופיע במפת כלי האצירה ,במועד ביצוע
הפינוי .מובהר ,כי ככל שב תום איסוף כלי האצירה יימצאו  20כלי
אצירה ומעלה מתוך  24כלי האצירה שהוגרלו בשלב הראשון ,תמיר
לא תהיה מחויבת לפנות את תכולת כלי האצירה החליפיים
ולהשתמש בהם בשלב השני של ההגרלה .כמו כן ,תמיר שומרת
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לעצמה את הזכות להגריל בשלב השני עד שני ( )2משתתפים נוספים
על כל מועמד לזכייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אשר ישמשו
כמועמדים חליפים לזכיה ,למקרה בו מועמד לזכייה ייפסל ו/או יבחר
שלא לקבל את פרס ו/או ייבצר ממנו מסיבה כלשהי לממש את הפרס.

.3

.2.3.3

בכל מקרה בו לאחר ביצוע השלב השני לא יאותרו זוכים ,בכמות
הנדרשת ,תמיר תחל בביצוע מחודש של ההגרלה החל מהשלב
הראשון ,כלומר ביום  31.12.18תגריל  24מספרים סידוריים נוספים
המייצגים  24כלי אצירה נוספים ,ומתוך תכולתם של כלי האצירה
הללו תגריל ביום  1.1.19את מספר האריזות הנדרש לצורך השלמת
מספר הזוכים החסרים ,בהתאמה (בשינויים הנדרשים) למפורט
בסעיף  2.3.1לעיל.

.2.3.4

ככל שמועמד לזכייה לא אותר או נפסל לפי הוראות התקנון ,יבוא
תחתיו מועמד לזכייה חלופי  ,וחוזר חלילה .למען הסר ספק מובהר כי
תמיר תפנה למועמדים החליפים על פי סדר הגרלתם.

.2.4

יובהר כי תמיר ,ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת במהלך תקופת הפעילות ,לפי
שיקול דעתם הבלעדי ,לפסול כל משתתף כאשר ישנו חשש כי לא עמד מלכתחילה
בהוראות תקנון זה.

.2.5

בנוסף ,תמיר ו/או מי מטעמה רשאים לפסול באופן חלוט וסופי משתתף ספציפי
ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס כלשהו ,מחמת התנהגות בלתי הולמת
חוזרת ונשנית לרבות חשד לזיוף ,ונדליזם או התנהגות בלתי הולמת בנקודות
איסוף ו/או מעשה בלתי חוקי ,ו/או מכל סיבה אחרת ,לפי שיקול דעתם הבלעדי.

.2.6

תמיר רשאית לשנות את תקופת הפעילות ,להאריכה ,לקצרה ,לחלקה לחלקים,
או לבטלה באופן מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי תמיר ו/או מי
מטעמה באתר תמיר  ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי תמיר בגין כך.

איתור הזוכה וקבלת הפרסים
.3.1

תמיר ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות קיום
שיחת טלפון בפועל ,וזאת לפחות שלוש פעמים ביום ובפרק זמן שלא יפחת
משלושה ( ) 3ימי עסקים .הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה ,ייעשו בשעות
העבודה הרגילות של תמיר וייעשו במרווחים של יום אחד לפחות בין התקשרות
להתקשרות .עם יצירת קשר עם המועמד לזכייה תבקש תמיר את כתובתו של
המועמד לזכייה וכן פרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה.

.3.2

תמיר תשלח באמצעות דואר רשום את הודעת הזכייה למועמד לזכייה על פי
הפרטים האישיים שמסר המשתתף.
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.3.3

מובהר כי ,תמיר ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר
בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו .במועד
יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה ,תמיר ו/או מי מטעמה ,תפעל
בהתאם לשיקול דעתה ,לבחירת אמצעי ומועד למסירת הפרס למועמד לזכייה
וזאת באמ צעות שליח ו/או באמצעות הגעה פיזית של המועמד לזכייה למסירת
הפרס במקום שייקבע על ידי תמיר ו/או מי מטעמה (" מסירת הפרס").

.3.4

ככל שלא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה בפרק הזמן האמור ,תישמר לו הזכות
לפרס במשך תקופה של שלושים ( ) 30ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה
בתקופת ה פעילות או מיום משלוח ההודעה למועמד לזכייה כאמור ,לפי המאוחר.
מובהר כי הוראות בקשר ליצירת קשר עם מועמד לזכייה בתקנון זה לא יחולו
ביחס ל מועמדים חליפים לזכייה.

.3.5

יובהר ,כי כתנאי מוקדם לזכייה בפרס ,יהיה על המועמד לזכייה להציג במעמד
הזכייה בפני תמיר ו/או מי מטעמה ,תעודת זהות ,או כל תעודה אחרת המאפשרת
זיהוי של המועמד לזכייה ,אשר תואמת לפרטים שנרשמו על גבי המדבקה .כמו
כן ,יהיה על המועמד לזכייה להציג דרכון בתוקף ל 12-חודשים ממועד הזכייה,
אישור רכישת פוליסת ביטוח נסיעה (כמפורט בנספח א') ,וכן להמציא את נספח
א' כשהוא חתום ,ונספחים נוספים ככל שנדרש .מועמד לזכייה שלא יציג בפני
תמיר ו/או מי מטעמה את כל המסמכים כאמור ,במועדים שיקבעו על ידה על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי תמיר.
תמיר רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה ,כי המסמכים הנדרשים כאמור יישלחו
אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על ידה או יימסרו לה על ידי שליח,
זאת כתנאי לקבלת הפרס .תמיר תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,אם המועמד לזכייה לא יעמוד בהוראות סעיף זה.

.3.6

יובהר כי על המלווה של המועמד לזכייה להציג דרכון בתוקף ל 12-חודשים
ממועד הזכייה של המועמד לזכייה ,אישור רכישת פוליסת ביטוח נסיעה (כמפורט
בנספח ב') ,וכן להמציא את נספח ב' כשהוא חתום ,ונספחים נוספים ככל שנדרש.
מלווה שלא יציג בפני תמיר ו/או מי מטעמה את המסמכים כאמור ,במועדים
שיקבעו על ידה ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא יהיה זכאי ללוות את המועמד
לזכייה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תמיר.

.3.7

מועמד לזכייה שנבצר ממנו להגיע למעמד מסירת הפרס ,בכפוף לאישור מראש
של תמיר  ,יהיה רשאי לייפות את כוחו ש ל בגיר מטעמו לייצגו במעמד מסירת
הפרס .במקרה זה יידרש מיופה הכוח להציג במעמד מסירת הפרס את תעודת
הזהות שלו ,צילום תעודת הזהות של המועמד לזכייה ,הנספחים הרלוונטיים
חתומים כנדרש ,וכן ייפוי כוח בכתב מאת המועמד לזכייה.
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.3.8

ככל שלא אותר המועמד לזכייה בטווח הזמן האמ ור לעיל ו/או נפסל בגין אי
עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה בפרס הושגה
בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית) ו/או כי
אינו מעוניין או יכול לממש את הפרס ,יבוא תחתיו מועמד חלופי לזכייה ,ויחולו
לגביו ההוראות הנ"ל בשינויים המחייבים ,כאמור בסעיף  2.3.2לתקנון זה ,וחוזר
חלילה .מובהר כי מועמד לזכייה שלא אותר או נפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי
שהוא מתמיר ו/או מי מטעמה והוא מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל טענה
כנגד תמיר ו/או מי מטעמה.

.3.9

מובהר בזאת כי קבלת הפרס עבור משתתף שהינו קטין ,כמשמעות המונח בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב , 1962-מותנית בקבלת אישור
הורהו או אפוטרופוסו החוקי של הקטין כאמור בנספח א'.

.3.10

תמיר רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם ו/או
להוסיף עליהם פרסים נ וספים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של תמיר ובכפוף
להוראות כל דין .עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר תמיר ולמשתתפים לא תעמוד
כל דרישה ו/או תובענה בקשר עם האמור ,והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי
כהגדרתו לעיל.

.3.11

מובהר כי למועמד לזכייה אין אפשרות להחליף את הפרס בפרס אחר.

.3.12

בכל מקרה בו המועמד לזכייה לא יכול ו/או לא מעוניין במימוש הפרס מכל סיבה
שהיא ,תינתן לו האפשרות להעביר את הפרס לבן משפחה (כהגדרת מונח זה
לעיל) בלבד ,וזאת באישור מראש ובכתב של תמיר .ההעברה תיעשה בהצגת
תעודה מזהה של המועמד לזכייה ושל בן המשפחה ,ובחתימה על הצהרה בדבר
הסכמתו של המועמד לזכייה להעביר את הפרס לבן המשפחה.
במידה ולא יימצא בן משפחה ,תהיה לתמיר הזכות להעביר את הפרס למועמד
חלופי לזכייה ,כאמור בסעיף  2.3.2לתקנון זה.

.4

הפרסים
.4.1

כל אחד מארבעת הזוכים יזכה בפרס כמפורט בהגדרת הפרס לעיל.

.4.2

יובהר ,כי ייתכן שהפרסים ואופן מימושם יהיו כפופים למגבלות נוספות ,כפי
שיימסרו לזוכה ע"י תמיר ו/או מי מטעמה.

.4.3

באחריותם של הזוכים בפרס לדאוג לכלכלתם במהלך מימוש הפרס ,למעט
ארוחת הבוקר שתוענק במסגרת האירוח בבית המלון.

.4.4

ל זוכה בפרס ,לרבות למלווה ,ככל שרלוונטי ,לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי תמיר ו/או מי מטעמה  ,לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו,
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טיבו ,התאמתו ,איכותו ,אופן מימושו ,כמותו ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג
שהוא וכיו"ב .כל אחד מהזוכים  ,ובכלל זאת המלווים מוותרים על כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בגין האמור.

.5

.6

.4.5

יובהר ,כי מועד ואופן אספקת כל פרס בפועל ,ייקבע על-ידי תמיר ו/או מי
מטעמה ,ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תמיר בגין
האמור ,לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס ו/או הפעילות
במסגרתו.

.4.6

ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה
המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות .במידה ויחול שינוי בפעילות ו/או בפרס,
לא תהיה למשתתפים ו/או למלווים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תמיר
ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

.4.7

הפרס שיחולק במסגרת הגרלה זו אינו ניתן להחלפה ,להחזרה ,למכירה,
להעברה ,לשינוי או להמרה על ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל
פרס ו/או מוצר אחר ,למעט העברת הפרס לבן משפחה כאמור בסעיף 3.123.11
לתקנון זה.

המפקח
.5.1

המפקח על ההגרלה הינו רו"ח איתי איזנשטיין ממשרד רואי חשבון ברייטמן
אלמגור זהר ושות' ,מרחוב מנחם בגין  132תל אביב ,טלפון 03-6085455 :פקס:
( 03-6951124להלן" :המפקח").

.5.2

המפקח יפקח על ביצוע ההגרלות כמפורט בתקנון זה .כמו כן ,יהיה המפקח
אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבנה ,ספק או
קושי ,לרבות בפרשנות תקנון זה ,וכן להכריע בכל מחלוקת בין תמיר לבין
המשתתפים ,המועמדים לזכייה ו/או הזוכים.

.5.3

החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין
והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח ו/או מי
מטעמו.

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר
ומתחייב כלפי תמיר כי:
.6.1

כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

.6.2

הינו מעל גיל חמש ( )5שנים.
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.7

.6.3

ידוע לו שבחירת הזוכים על-ידי תמיר הינה סופית ,חלוטה ,מחייבת ובלתי ניתנת
לתביעה ו/או לערעור.

.6.4

הוא יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את תמיר ו/או את
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן ,בגין
כל נזק (לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים
ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מ ין וסוג ,וכן הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא
כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

פטור מאחריות
.7.1

המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי תמיר ו/או מי מטעמה ,מנהליהם ,עובדיהם ,ו/או
המפקח ,בכל הקשור והמתייחס לפעילות ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה
ו/או לזכייה בה ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס .המשתתף מצהיר בזאת ,כי
התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

.7.2

ידוע למשתתף כי תמיר נוקטת בכל האמצעים הדרושים לכך שכלי האצירה
המשתתפים בפעילות יהיו פזורים ברחבי הארץ .עם זאת ,תמיר אינה מתחייבת
כי באזור מגוריו יוצב כלי אצירה המשתתף בפעילות ,ובמקרה כאמור למשתתף
ו/או מי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה לתמיר.

.7.3

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ותמיר ו/או מי
מטעמה ו/או המפקח ולא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן
או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים ,והקשור ,במישרין או
בעקיפין ,עם הפעילות ו/או הפרס.

.7.4

המשתתף ,מסכים ומאשר כי ידוע לו שפעילות זו ,הנערכת בהתאם לתקנון זה,
משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי
יתכן כי על אף מאמצי תמיר ו/או מי מטעמה  ,עשויים להתרחש אירועים ו/או
שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות
בפרס כלשהו ו/או מלממש פרס כלשהו ,והמשתתף מסכים לפטור את תמיר ו/או
מי מטעמה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,ולא יהיה זכאי לכל
פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם.

.7.5

תמיר ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה
ללא מגבלות א ו הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני נזקים,
קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות ותקלות .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים
המפורטים בסעיף זה לעיל ,תהא תמיר לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט
כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור ,לרבות להפסיק את הפעילות טרם
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תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר,
ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
תמיר ו/או מי מטעמה ו/או המפקח בקשר עם האמור.
.7.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה ו/או רשלנות
של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות ו/או לממש פרס
כלשהו ,יהיו תמיר ו/או מי מטעמה ו/או המפקח פטורים מאחריות.

.7.7

תמיר רשאית לשנות את אופן ההגרלה ,להאריכה ,לקצרה או לבטלה באופן
מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי תמיר ו/או מי מטעמה,
והמשתתפים בהגרלה זו מצהירים בזאת ,כי אין ולא תהיה להם ו/או למי
מטעמם ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תמיר ,מנהליה ,עובדיה ,ו/או מי
מטעמה (לרבות המפקח) בגין כך.

.7.8

ההשתתפות בהגרלה זו הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים ,ותמיר לא
תישא באחריות לכל נזק ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן
המשתתפים ,והקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות.

.7.9

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכד' ,אשר
מקורם בכוח עליון ,מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל),
שביתה ,פיגועים ,א סונות טבע וכיו"ב ,בין בארץ ובין בכל מקום אחר ,או כל
אירוע אחר אשר אינו תלוי בתמיר  ,לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה ,ולא יזכה
את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד תמיר ו/או מי מטעמה.

.7.10

יובהר ,כי תמיר  ,מנהליה ,עובדיה וכל מי מטעמם ו/או המפקח ,אינם אחראים
לאיכותם או טיבם של הפרסים .האחריות הבלעדית לאספקת הפרסים ,טיבם
ואיכותם הינה של היצרן ו/או המשווק ו/או הספק שלו בהתאם לכל דין ולתנאים
הנהוגים אצלו .מימוש הפרסים ,לרבות נזקים ,הוצאות או תקלות כלשהן בקשר
ע ם הפרסים ,יהיה באחריות הזוכים בלבד .לזוכים ו/או למי מטעמם לא תעמוד
כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בכל האמור לעיל
בסעיף זה.

.7.11

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה ,אחריותה של תמיר ו/או מי מטעמה יוגבל
ל שווי הפרס לזוכה אחד.

.7.12

האחריות למי מוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד .על הזוכים מוטלת
האחריות המלאה להגיע למעמד קבלת הפרס (ככל שנקבע) .תמיר אינה ולא תהיה
אחראית בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים ו/או
להשתתף בפעילות עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש ,עיכוב
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דחייה או כל פגם אחר בפעילות ו/או בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי
מימושם.
.7.13

.8

המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תמיר ו/או מי
מטעמה בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות.

שונות
.8.1

בהשתתפותו בפעילות זו ,מסכים ,מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא
את תקנון והוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון,
הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.8.2

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן
התקנון .התקנון המעודכן יהיה זמין באתר תמיר.

.8.3

בכפוף לכל דין ,תמיר רשאית לש נות את מבנה הפעילות ,שלביה ,פרסיה ,תוכנה,
מתכונתה ונהליה ,תקופתה  ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,תמיר
שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה ,וכן
לצמצם את דרכי ההשתתפות בה .על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה
תינתן הודעה באתר תמיר ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא תמיר לנכון,
ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
תמיר בגין כך.

.8.4

המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דב ר השתתפותם ו/או זכייתם בפעילות,
אפשר שיסוקרו ,יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא ,לרבות אך לא רק ,בטלוויזיה,
ברדיו ,בשילוט ,בעיתונות ,בדפי האינטרנט של תמיר ובאתרי אינטרנט אחרים,
ברשתות חברתיות ,וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים הזוכה ו/או
המשתתף את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת
הסיקורים והפרסומים האמורים ,ובמסגרת פרסומים וקידום מכירות של תמיר.
כמו כן ,ידוע לי כי האמור לעיל אינו מהווה תנאי לזכייתי בפרס.

.8.5

כל מס ,ניכוי או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בהגרלה ,לפרס ו/או
למימוש הפרס ,יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו
בלבד .תמיר תהיה רשאית ,אם תידרש לכך ,להעביר לשלטונות המס את פרטי
הזוכים או את ניכוי המס במקור ,ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.

.8.6

תמיר תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי
הוראה של רשות מוסמכת.

.8.7

ההשתתפות בפעילות וכן ליווי הזוכה אסורות על תמיר ,עוזריה ,עובדיה,
מנהליה ,שותפיה ובני משפחותיהם.
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.8.8

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל -אביב .תקופת ההתיישנות לכל
תביעה נגד תמיר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות
הינה שנה ממועד סיום הפעילות.
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נספח א'
הצהרת הזוכה בפרס
תאריך____________ :

לכבוד
ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן" :תמיר")
הנדון :הצהרת זוכה
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
 .1במסגרת פעילות "הגרלת אריזות הזכוכית" של תמיר הוכרזתי כמועמד/ת לזכייה בפרס,
כהגדרתו בתקנון .הריני מצהיר/ה כי קיבלתי ו/או אני עתיד/ה לקבל את הפרס .כמו כן ,הריני
מצהיר/ה כי קיבלתי הודעה על זכייתי בפרס ,כנדרש ,והכל בהתאם לאמור בתקנון "הגרלת
אריזות הזכוכית".
 .2הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את התקנון והנ ני מסכים/מסכימה לכל תנאיו ללא יוצא
מן הכלל ,כי אינני נמנה/נמנית על אלה אשר אסורה השתתפותם בהגרלה לפי תנאי התקנון,
וכי זכותי לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראות כל
דין.
 .3ידוע לי כי במועד קבלת הפרס תמיר תבקש ממני להציג תעודת זהות ,או כל תעודה מזהה
אחרת  .כן ידוע לי כי באם לא אציג את האמור לא אהיה זכאי/ת לקבל את הפרס ,כולו או
מקצתו ולא תעמוד לי כל טענה ו/או דרישה כלפי תמיר ו/או מי מטעמה.
 .4הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלהלן:
 .4.1ידוע לי ,כי על מנת לממש את הפרס ,חלה עלי החובה לדאוג לכל המסמכים הנדרשים
למימוש הפרס ,כמפורט בתקנון ,לרבות דרכון בתוקף ל 12-חודשים ממועד הזכייה ,ולא
תעמוד לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בגין האמור ,ולרבות
במקרה בו לא אשיג במועד את המסמכים כאמור ,וזאת מכל סיבה שהיא.
 .4.2אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בגין
מימוש הפרס ו/או מרכיביו.
 .4.3הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת להתנהג באופן נאות במהלך החופשה ,וכי אשמע לכל הוראות
תמיר ו/או הוראות מי מטעמה בקשר עם האמור .ידוע לי ,כי הפרה של איזה מהוראות
שיינתנו לי ומכללי ההתנהגות המפורטים לעיל ,תהווה עילה להפסקת החופשה ,ולנקיטת
תמיר בכל צעד על פי תקנון זה ועל פי דין.
 .4.4תמיר אינה אחראית בשום צורה ואופן לרכושי האישי ,לרבות כסף ,תכשיטים ,ביגוד וציוד,
ואין היא ו/או מי מטעמה בחזקת שומר לעניין זה .ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק
ממנו ,תהיה תמיר פטורה מכל אחריות וחבות .ידוע לי כי תמיר רשאית להפסיק או לקצר
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.4.5

.4.6
.4.7
.4.8

או לבטל את השהות ביעד החופשה בכל שלב ומכל סיבה שהיא .ידוע לי ,כי הפרה של איזה
מהצהרותיי ומכללי התנהגות אלו ,תהווה עילה להפסקת החופשה ,ולנקיטת תמיר כל צעד
על פי מסמך זה ועל פי דין.
אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מתמיר ומכל מי מטעמה ,ואין לי ולא יהיו
לי כל טענות ,דרישות או תביעות כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בקשר עם החופשה ו/או
השהות ביעד החופשה ובקשר עם כל מעשה או מחדל שלי בקשר ישיר או עקיף עם החופשה
לרבות אי עמידתי באיזו מהתחייבויותיי כאמור לעיל .למען הסר ספק ,הנני פוטר/ת את
תמיר ,מנהליה וכל מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ,דרישה ותביעה בקשר עם
האמור לעיל ,כל הנובע ממנה וכל עניין בקשר אליה.
כמו כן ,הריני מאשר/ת כי הנני בריא/ה לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה
להזיק לי ו/או שעלולה למנוע ממני לממש את הפרס.
הנני מתחייב/ת לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל השהות ביעד החופשה ,אשר תעניק כיסוי
ביטוחי ,בין היתר ,לכל נזק גוף או רכוש אשר ייגרם לי במהלך השהות ביעד החופשה.
אינני מצוי ברשימת האנשים אשר השתתפותם אסורה על פי סעיף  9.7לתקנון.

 .5ידוע לי ,כי עצם זכייתי ומימוש זכייתי עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים,
לרבות ברדיו ,בעיתונות ובאינטרנט ,והנני מסכים/מסכימה ומאשר/ת לתמיר לפרסם את פרטיי
האישיים ,דבר זכייתי ותמונותיי ככל שתצולמנה ,במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור
מזכייתי ו/או מימוש הפרס על ידי  ,לרבות במסגרת קידום מכירות של תמיר .כמו כן ,ידוע לי
כי האמור לעיל אינו מהווה תנאי לזכייתי בפרס.
 .6אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בקשר עם
זכייתי ו/או בקשר עם הפרס .הנני פוטר/ת את תמיר ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם באופן סופי
ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
הזוכה

אפוטרופוס (במידה והזוכה
הינו מתחת לגיל )18

שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה והאפוטרופוס (ככל שרלוונטי)
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נספח ב'
הצהרת המלווה לזוכה בפרס
תאריך____________ :
לכבוד
ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ ( -חל"צ) (להלן" :תמיר").
הנדון :הצהרת מלווה לזוכה בפרס
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
במסגרת פעילות "הגרלת הזכוכית" של תמיר הוכרזתי כמלווה לזוכה בפרס ,כהגדרתו בתקנון.
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את התקנון והנני מסכים/מסכימה לכל תנאיו ללא יוצא מן
הכלל .כמו כן ,אני כשיר/ה להיות מלווה על פי התקנון ו/או ע"פ הפרת הוראת דין.
אני מצהיר כי אינני מצוי ברשימת האנשים אשר השתתפותם אסורה על פי סעיף  9.7לתקנון.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בקשר עם
בחירתי כמלווה ,ולרבות בגין כל נזק הפסד אבדן או הוצאה אשר ייגרמו לי ו/או למי מטעמי אשר
יממש את הפרס ,עקב או כתוצאה ממימוש הפרס .הנני פוטר/ת את תמיר ו/או מנהליה ו/או מי
מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם מימוש הפרס
כמלו וה לזוכה וכל הנובע ממנה.
ידוע לי ,כי על מנת לממש את הפרס ,חלה עלי החובה לדאוג לכל המסמכים הנדרשים למימוש
הפרס ,לרבות דרכון בתוקף ל 12-חודשים ממועד הזכייה ,ולא תעמוד לי כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בגין האמור ,ולרבות במקרה בו לא אשיג במועד את המסמכים
כאמור וכמפורט בתקנון ,וזאת מכל סיבה שהיא.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בגין מימוש
הפרס ו/או מרכיביו.
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת להתנהג באופן נאות במהלך החופשה ,וכי אשמע לכל הוראות תמיר ו/או
הוראות מי מטעמה בקשר עם האמור .ידוע לי ,כי הפרה של איזה מהוראות או מכללי ההתנהגות
המפורטים לעיל ,תהווה עילה להפסקת החופשה ,ולנקיטת תמיר בכל צעד על פי תקנון זה ועל פי
דין.
תמיר אינה אחראית בשום צורה ואופן לרכושי האישי ,לרבות כסף ,תכשיטים ,ביגוד וציוד ,ואין
היא ו/או מי מטעמה בחזקת שומר לעניין זה .ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק ממנו ,תהיה
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תמיר פטורה מכל אחריות וחבות .ידוע לי כי תמיר רשאית להפסיק או לקצר או לבטל את השהות
ביעד החופשה בכל שלב ומכל סיבה שהיא .ידוע לי ,כי הפרה של איזה מהצהרותיי ומכללי התנהגות
אלו ,תהווה עילה להפסקת החופשה ,ולנקיטת תמיר כל צעד על פי מסמך זה ועל פי דין.
אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מתמיר ומכל מי מטעמה ,ואין לי ולא יהיו לי כל
טענות ,דרישות או תביעות כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בקשר עם החופשה ו/או השהות ביעד
החופשה ובקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שלי בקשר ישיר ו/או עקיף עם החופשה לרבות אי עמידתי
באיזו מהתחייבויותיי כאמור לעיל .למען הסר ספק ,הנני פוטר/ת את תמיר ,מנהליה ו/או כל מי
מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ,דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל ,כל הנובע ממנה וכל
עניין בקשר אליה.
כמו כן ,הריני מאשר/ת כי הנני בריא/ה לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה להזיק
לי ו/או שעלולה למנוע ממני לממש את הפרס.
הנני מתחייב/ת לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל השהות ביעד החופשה ,אשר תעניק כיסוי ביטוחי,
בין היתר ,לכל נזק גוף ו/או רכוש אשר ייגרם לי במהלך השהות ביעד החופשה.
ידוע לי ,כי עצם הליווי של הזוכה בפרס ו/או כל תמונה ו/או סרטון ו/או תוכן שהעברתי לתמיר
עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים ,לרבות ברדיו ,בשילוט ,בטלוויזיה ,בנקודות
מכירה ,בעיתונות ,באתר תמיר ובאינטרנט ,והנני מסכים/מסכימה ומאשר/ת לתמיר לפרסם את
פרטיי האישיים ,ותמונותיי ככל שתצולמנה ,לרבות במסגרת קידום מכירות של תמיר .כמו כן ,ידוע
לי כי האמור לעיל אינו מהווה תנאי לזכייתי בפרס.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי תמיר ו/או מי מטעמה בקשר עם הפרס.
הנני פוטר/ת את תמיר  ,ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם היותי מלווה לזוכה בפרס או כל הנובע ממנה.
המלווה

אפוטרופוס (במידה והמלווה
הינו מתחת לגיל )18

שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של המלווה והאפוטרופוס (ככל שרלוונטי).

16

