
 קבלת פופקורן ברשת סינמה סיטיפעילות תקנון 

 הגדרות .1

, 811251461. פ., חתאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( –ת.מ.י.ר.  "החברה"
 . , פתח תקווה12יגיע כפיים 

אריזות המיועדות לפח "
 "הכתום

אריזות המיועדות להשלכה לפח הכתום, כמפורט באתר החברה בכתובת 
http://www.tmir.org.il/content/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7

-%D7%9C%D7%A4%D7%97-%99%D7%93%D7%99%D7%9D
7%95%D7%9D.aspx%D7%94%D7%9B%D7%AA%D 

מתחמי בתי הקולנוע ברשת "סינמה סיטי" בגלילות, ראשון לציון ובאר  "בתי הקולנוע"
 שבע.

( 2; )שוהה כדין בישראל( הינו תושב ישראל ו/או 1) אלה:כל אדם העונה על  "משתתף"
 ;עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה

אריזות המיועדות לפח הכתום  3יביאו  אשר פעילות במסגרתה משתתפים "הפעילות"
על פי הוראות החברה, יזכו  הקולנוע לעמדה של נציגי החברה בבתי

 במתנה.

 3 לפחות הביא( 2( עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; )1) כל משתתף אשר: "שוברה בזוכ"
אריזות המיועדות לפח הכתום לעמדה של נציגי החברה ברשת בתי 

  ;הקולנוע

  ;במזנון בית הקולנוע ממותג י חד פעמי של פופקורן בכלי קיבולשובר למילו "המתנה"

   ;1202.2.16– 1202.11.30הפעילות תתקיים בין התאריכים  "תקופת הפעילות"

 הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.  "התקנון"

 כללי .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  2.1

, תגברנה הוראות תקנון זה פעילותהפעילות, לרבות באתר החברה ובעמוד הכלשהם בדבר 

 לכל דבר ועניין.

, על פי יעודכן התקנון הפעילותבמהלך שמופנית לכך כי ייתכן  המשתתףליבו של תשומת  2.2

 .מי מטעמהשיקול דעתה של החברה ו/או 

מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי המשתתף, בעצם השתתפותו בפעילות  2.3

, וכן כי הוראות התקנון יחולו על המשתתף לעיל 2.2שייעשה בהם בהתאם לאמור בסעיף 

 ויחייבו אותו.

השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה הפעילות בתקנון  2.4

 ו/או רבים. 

 השתתפות בפעילות .3

 3 לפחות משתתף שיביא לעמדת נציגי החברה בבתי הקולנוע ,הפעילות תקופת במהלך 3.1

בכלי קיבול ממותג יקבל שובר לקבלת מנת פופקורן אחת  אריזות המיועדות לפח הכתום

 .במזנון בית הקולנוע

נציגי החברה בבתי הקולנוע יהיו מוסמכים לקבוע האם אריזות שהביא משתתף עולות כדי  3.2

 "אריזות המיועדות לפח הכתום". החלטתם תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

http://www.tmir.org.il/content/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9D.aspx
http://www.tmir.org.il/content/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9D.aspx
http://www.tmir.org.il/content/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9D.aspx


-
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, לפי להפסיק את הפעילות ואת חלוקת המתנה בכל עתאת הזכות  הלעצמ שומרתהחברה  3.3

הבלעדי, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ה שיקול דעת

 בקשר עם האמור. 

 המתנה .4

, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב, במתנההחברה הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני  4.1

בעלת כל הרישיונות לשימוש בהם. חל איסור לעשות  ו/אוחר טקסט, תמונות וכל תוכן א

 ו/או הבתוכן הכלול ב ו/או על גבי המתנהשימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים 

 , הפצה, פרסום וכיוצ"ב.העתקה, שכפול, לרבות הבתמונות ובמידע הכלול ב

 .משתתףמובהר בזאת כי לא ניתן לקבל במסגרת פעילות זו יותר ממתנה אחת לכל  4.2

להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה  נתנית החולק במסגרת פעילות זו אינתש המתנה 4.3

 מוצר אחר. ו/אולא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס 

 מאחריות פטור .5

 או/ו דרישה או/ו טענה כל, מטעמו למי או/ו לו תהיה ולא אין כי, בזאת מצהיר המשתתף 5.1

( ההשתתפות אי או) להשתתפות, לפעילות והמתייחס הקשור בכל, החברה כלפי תביעה

 או לביטול ניתנת ובלתי חוזרת בלתי הנה זו התחייבותו כי, בזאת מצהיר המשתתף. בה

 .לשינוי

 תישא לא והחברה, המשתתף של הבלעדית באחריותו הינה בפעילות ההשתתפות 5.2

 מן למי שייגרמו וסוג מין מכל הוצאה או אבדן, הפסד(, גוף נזק לרבות) נזק לכל באחריות

 .הפעילות עם, בעקיפין או במישרין, והקשור, המשתתפים

, זה לתקנון בהתאם הנערכת, זו פעילות כי לו ידוע כי ומאשר מסכים, מצהיר המשתתף 5.3

 על כי יתכן וכי בפעילות השתתפותו עם לו שהוענקו והנאה שעשוע של מרכיבים משלבת

, תקלות או/ו הפרעות או/ו שיבושים או/ו אירועים להתרחש עשויים, החברה מאמצי אף

 את לפטור מסכים והמשתתף, המתנהקבל את ל מהמשתתף למנוע כדי בהם יש אשר

 סעד או שיפוי, פיצוי לכל זכאי יהיה ולא, תביעה או/ו דרישה או/ו טענה מכל החברה

 . בגינם

 מקורם אשר', וכד איחור, שיבוש, תקלה כל כי המשתתף מסכים בפעילות בהשתתפותו 5.4

, שביתהמגפה, (, ישראל שאינם גורמים או מדינות בין לרבות) מלחמה, עליון בכוח

 אינו אשר אחר אירוע כל או, אחר מקום בכל ובין בארץ בין, ב"וכיו טבע אסונות, פיגועים

 או/ו זכות או/ו סעד בכל את יזכה ולא, זה תקנון של להפרה כלל ייחשב לא, בחברה תלוי

 .החברה כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה או/ו תרופה

 או מגבלות ללא כסדרה תתקיים או תופרע לא שהפעילות תמתחייב אינה החברה 5.5

 שגיאות, דיוקים אי, קלקולים, נזקים מפני חסינה תהא, טעויות ללא תנוהל, הפסקות

 החברה תהא, לעיל זה בסעיף המפורטים מהמקרים אחד בכל כי, בזאת מובהר. ותקלות

, האמור את לנטרל או/ו למזער מנת על צעד כל לנקוט רשאית הבלעדי דעתה שיקול לפי

 כליל הפעילות את לבטל או/ו הפעילות תקופת תום טרם הפעילות את להפסיק לרבות
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 כלפי דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל תעמוד לא ולמשתתף, אחר צעד בכל לנקוט או/ו

 .האמור עם בקשר החברה


