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תקנון מבצע הגרלה
.1

הגדרות
.1.1

"ההגרלה" או "המבצע" או "מבצע ההגרלה"  -הגרלת הפרס שבמהלכה יוגרלו שלושה תווי
קניה ('גיפט קארד') בשווי  900ש"ח כל אחד ,הכל כמפורט בתקנון זה ,בהתאם להודעה בדבר
מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז"( 1977-ההיתר
הכללי").

.1.1

"תקופת המבצע"  -המבצע ייערך החל מיום  29.1.2020ועד ליום  ,28.5.2020בו תתקיים
ההגרלה.

.1.2

מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד/י ההגרלה/ות ,ו/או
להגדיל ו/או להקטין את כמות סבבי ההגרלות ו/או לשנות ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או
לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

.1.3

"עורכת ההגרלה"  -מדיפריז בע"מ ,שמשרדיה ברחוב החילזון  3ברמת גן ,כתובת הדוא"ל
לצרכי תקנון זה הנה.info@medifreeze.com :

.1.4

"אתר עורכת ההגרלה"  -אתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ,אתר "תא לחיים" שכתובתו:
 www.talachaim.co.il/ו/או פלטפורמת פייסבוק.
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.1.5

"המפקח"  -עו"ד עדי יחזקאל-יפה ,ממשרד בלטר ,גוט ,אלוני ושות'.

.1.6

"משתתף" ו"-טופס השתתפות" -כל אישה בהריון (או בן/בת זוגה) שגילם מעל  18שנים אשר
במהלך תקופת ההגרלה פנו לראשונה לעורכת ההגרלה בבקשה לקבל מידע בנושא שימור דם
טבורי באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה; הכל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון
זה .מובהר  ,כי קבוצות ו/או חברות ו/או כל גוף ו/או ישות אחרת שאיננה אדם פרטי אינה
רשאית להשתתף בהגרלה זו.

.1.7

"הפרס"  -תו קניה ('גיפט קארד') בשווי  900ש"ח.

השתתפות בהגרלה
.2.1

כל משתתף ידרש לענות על  3שאלות בדף הנחיתה של ההגרלה שהכניסה אליו תתבצע מאתר
עורכת ההגרלה ו/או מכל מקום שתבחר עורכת ההגרלה ,כאשר כל משתתף שענה על שלוש
השאלות ומילא את כל הפרטים הנדרשים לשם רישומו להגרלה בתקופת המבצע ,יכנס באופן
אוטומטי להגרלת הפרס.

.2.2

ההשתתפות בהגרלה מותנית במתן הסכמת המשתתף להיכלל במאגר הדיוור של עורכת
ההגרלה .יובהר ,כי ההשתתפות בהגרלה באמצעות מסירת פרטי המשתתף לעורכת ההגרלה
באמצעות הרישום להגרלה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בתקופת מבצע ההגרלה
מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה.
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.2.3

.3

כל משתתף רשאי להשתתף רק פעם אחת במהלך תקופת המבצע .מובהר בזאת כי משתתף
שיבצע פניה כאמור במהלך תקופת המבצע יותר מפעם אחת יפסל מלהשתתף במבצע
ההגרלה ובכלל זה ,אך לא רק ,לא יהיה זכאי לכל פרס.

אופן עריכת ההגרלה
.3.1

עורכת ההגרלה תערוך את ההגרלות בתקופת המבצע במועדי ההגרלות כפי שיפורסם על ידה
בכפוף לאמור בתקנון זה .מובהר כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את
מועדי ההגרלות ו/או את מספר ההגרלות אשר יערכו במהלך המבצע על פי שיקול דעתה
הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

.3.2

בטרם תיערך הגרלה ,ייאספו נתוני כל הזכאים להשתתף בהגרלה לרבות פרטי הקשר שלהם
כמפורט בתקנון זה ויוכנסו למאגר משתתפים ממוחשב במסגרתו יאוחסנו פרטיהם .לכל
משתתף יינתן מספר סידורי פנימי אשר ישמש את עורכת ההגרלה בעת ביצוע ההגרלה ,כנקוב
להלן.

.3.3

ההגרלה תיערך באופן ממוחשב באמצעות בחירת שלושה מספרים סידוריים פנימיים
אקראיים של משתתפים ממאגר המשתתפים הממוחשב באותה הגרלה (באמצעות פונקצית
 )ASPותציג אותם על מסך המחשב ("הזוכים הראשונים").

.4

.3.4

לאחר הגרלת הזוכים הראשונים בהגרלה ,תעשה בדיקה שהזוכים שעלו בגורל עומד בתנאי
ההשתתפות בהגרלה.

.3.5

בנוסף ,ולאחר בחירת הזוכים הראשונים כאמור ,יבחרו באותו האופן הממוחשב שישה
מספרים סידוריים פנימיים אקראיים נוספים של משתתפים ממאגר המשתתפים ,אשר יכנסו
בנעלי הזוכים ,באופן כרונולוגי לפי סדר בחירתם ("המועמדים החלופיים לזכייה") ,במידה
והזוכים הראשונים לא יאותרו כאמור בסעיף  4לתקנון זה להלן ,ו/או זכייתם של מי מהזוכים
הראשונים תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה.
למען הסר ספק ,מובהר כי במקרה והזוכים הראשונים אותרו ו/או לא בוטלה זכייתם ,לא יהיו
זכאים מי מהמועמדים החלופיים לפרס כל שהוא ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר עם כך.

פרסום תוצאות ההגרלה ואיתור הזוכים
.4.1

לאחר ביצוע ההגרלה ,יפורסמו שמות הזוכים בהגרלה באתר עורכת ההגרלה ו/או בכל מדיה
אחרת ככל שתבחר עורכת ההגרלה לעשות כן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

.4.2

עורכת ההגרלה תשלח לזוכים בהגרלה הודעה אודות זכייתם באימייל ו/או בדואר רשום ו/או
בטלפון; הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ובהתאם לפרטים שמסרו בטופס
ההשתתפות.

.4.3

זוכה שאותר יהיה זכאי לקבלת הפרס במשרדי עורכת ההגרלה ו/או במקום אחר שייקבע על
ידי עורכת ההגרלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בתוך  60ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה.
במידה והדבר יהיה מקובל על מקבלת הפרס ,תשלח לו עורכת ההגרלה את הפרס בדואר
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לכתובת שימסור לה הזוכה ובכפוף לאישורו כי מרגע שנשלח הפרס לא תהיה עורכת ההגרלה
אחראית להגעתו לנמען והוא מוותר על כל טענה כלפי עורכת ההגרלה בגין כך.
.4.4

במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הזוכה על פי פרטי הקשר וההזדהות שניתנו על ידו בתוך 14
ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה או מיום משלוח ההודעה לזוכה כאמור בסעיף  4.2לעיל,
לפי המאוחר מבין השניים ,זכייתו תבוטל ובמקרה כזה יוכרז מועמד חלופי לזכייה כאמור
בסעיף  3.5לתקנון זה לעיל ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור בסעיף זה וחוזר חלילה.

.5

.6

המפקח
.5.1

המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבנה ,ספק או
קושי ,בכל הקשור לפרשנות תקנון זה ובכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין המשתתפים ו/או
הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או הטוענים לזכייה.

.5.2

החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה במסגרת מבצע ההגרלה ,הנה סופית ומחייבת לכל דבר
ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

כללי
.6.1

בהשתתפותו במבצע ,מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו את
הוראותיו במלואן .עוד מאשר ומצהיר המשתתף כי הינו בהשתתפותו בהגרלה הינו מסכים
מפורשת להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה.

.6.2

ההשתתפות בהגרלה הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

.6.3

מובהר כי האחריות על מתן פרטי קשר וההזדהות הנכונים לרבות מספר הטלפון הנכון והעדכני
הנה על המשתתף והינה תנאי להשתתפות בהגרלה ולא תשמע כל טענה כלפי עורכת ההגרלה
ו/או המפקח ,מחמת טעות בפרטי הקשר של משתתף כלשהו.

.6.4

עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה
שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה ,ניהולה ,תוצאותיה ובכל
פרס שיוענק במסגרתה.

.6.5

עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לטיב הפרס או איכותו וכל נזק ,תקלה או
קלקול בפרס או שינבעו מהשימוש בפרס לא יזכו את הזוכה בפרס באיזו טענה ,דרישה או
תביעה כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כזו.

.6.6

עורכת ההגרלה ומי מטעמה לא יהיו אחראים על תקלה כלשהי באתר עורכת ההגרלה או
מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או בתקלה של דואר ישראל בשליחת מכתבים
ו/או על כל תקלה אחרת מכל מין וסוג שהוא אשר אינה בשליטתה.

.6.7

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה ,היה ויתברר כי
אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.
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.6.8

למשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא
בקשר עם ההגרלה ,הפרס ,התקנון ו/או לכל עניין אחר הכרוך בכך.

.6.9

עורכת ההגרלה תהא רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לכל דין ,לבטל את
ההגרלה ,במלואה או בחלקה ,וכן לשנות את סוג הפרס או כל מועד הנקוב בתקנון זה,
ולמשתתף או לזוכה במבצע לא תהיה כל טענה ,דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

.6.10

כל משתתף ,נותן בעצם השתתפותו ,את הסכמתו לפרסום שמו באתר עורכת ההגרלה ו/או בכל
אמצעי תקשורת אחר של עורכת ההגרלה וכיו"ב ,כל זאת ללא תשלום ,ללא כל תמורה ו/או
קרדיט ובהתאם לכל דין והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין לרבות בקשר
עם הפרת פרטיותו וכיו"ב.

.6.11

ההשתתפות במבצע ההגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ,על המפקח ,וכן על עוזריהם,
עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

.6.12

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לאיזה דבר פרסום ,בין אם בכתב או שלא בכתב,
על גבי הרשת או גבי האתר ,בעיתונות הכתובה או באיזו מדיה אחרת ,יגברו הוראות תקנון זה
על המפורט באותו דבר פרסום.

.6.13

כל חבות מס ,אם בכלל ,בגין זכייה בפרס ,תחול על המשתתף.

.6.14

הגרלה זו נערכת בהתאם להיתר הכללי.

.6.15

מבצע ההגרלה כפוף לתקנון זה הניתן לעיון במשרדי המפקח :בלטר ,גוט ,אלוני ושות'  -משרד
עורכי דין ,ברחוב יגאל אלון  ,96בית אמפא ,כניסה  ,Aקומה  ,5תל אביב וכן באתר האינטרנט
של עורכת ההגרלה כמפורט בראשית תקנון זה.

.6.16

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר ,אמור גם בלשון נקבה במשתמע.

