
 חידות הגיון – BBB - לפעילות תקנון

 :הגדרות

 עורכת או/ו BBB :להלן(  514026848 .פ.ח( מ"בע  מסעדות  BBB חברת "הפעילות עורכת" .1

 נתניה. 24ברחוב שמואל הנציב  שמשרדיה ,)הפעילות–

- כאמור ולהנחיות להוראות בהתאם פעל גלישתו במסגרת אשר אדם כל "משתתף" .א

 אדם שאיננו גוף כל או/ו התארגנויות או/ו קבוצות או/ו חברות כי יודגש.זה בתקנון

 .זה במבצע להשתתף רשאים אינם פרטי

 שבמהלכה יינתנו הפרסים הבאים: הפרסים לפעילות ):להלן( "הפרסים"  .ב

תוענק ארוחת ילדים כפי שמופיעה בתפריטי הרשת  6/4/15עבור פוסט שיעלה ב 

התגובה הטובה ביותר של עורכת הפעילות, הפרס יינתן למשתתף שיעלה את 

 ( הזוכה :)להלן 6/4/15לפוסט שהועלה בעמוד עורכת הפעילות בתאריך 

גר +  220 תוענק ארוחה ליחיד הכוללת המבורגר בקר 7/4/15עבור פוסט שיעלה ב 

ציפס+ שתייה הפרס יינתן למשתתף שיעלה את התגובה הטובה ביותר לפוסט 

 ( הזוכה :)להלן 7/4/15שהועלה בעמוד עורכת הפעילות בתאריך 

תוענק ארוחת ילדים כפי שמופיעה בתפריטי הרשת  8/4/15עבור פוסט שיעלה ב 

של עורכת הפעילות, הפרס יינתן למשתתף שיעלה את התגובה הטובה ביותר 

 ( הזוכה :)להלן 8/4/15לפוסט שהועלה בעמוד עורכת הפעילות בתאריך 

גר +  220 לת המבורגר בקר תוענק ארוחה ליחיד הכול9/4/15עבור פוסט שיעלה ב 

ציפס+ שתייה הפרס יינתן למשתתף שיעלה את התגובה הטובה ביותר לפוסט 

 ( הזוכה :)להלן 9/4/15שהועלה בעמוד עורכת הפעילות בתאריך 

 עורכת .זה בתקנון המפורטים לתנאים בכפוף   6-9/4/15– הפעילות תקופת .ג

 תקופת את לקצר או/ו להאריך או/ו לשנות הזכות את לעצמה שומרת הפעילות

 .זה לעניין טענה כל תשמע ולא הבלעדי דעתה שקול פי על לבטלה או/ו הפעילות

 הפעילות  עורכת של "פייסבוק"ה דף "  הפעילות עורכת אתרי" .ד

 BBBבחברת  שיווק תמנהל ,גברת מורן פלשנר "המפקח" .ה

 ואשר– זו פעילות לפי לפרס הזכאי משתתף כי יוטעם / ארוחת ילדיםשובר לארוחה זוגית "הפרס". 2

 זיכוי או/ו חלופי פרס לקבלת זכאי יהיה לא ,ולהלן בהמשך ,4 בסעיף כאמור בפרס הזכייה את מימש לא

  .כלשהו כספי פיצוי או/ו

 :פרשנות.3

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

 .ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה ,אחר מדיום בכל לרבות ,הפעילות

 :הפעילות שיטת . 4

 להם מגיע מדוע נימוק בצירוף לחידה הנכונה התשובה את לכתוב המשתתפים יתבקשו ,בפעילות 4.0

 6-9/4/15 התאריכים בין הפעילות עורכת בעמוד שהועלה לפוסט לזכות

 ביותר היצירתי הנימוק ועם הנכונה התשובה עם התגובה את שיכתבו המשתתפים יהיו הזוכים 4.1

 םהשופטי חבר של דעת חוות פ"ע

 הפעילות למפעילת פרטית בהודעה בפייסבוק לפנות יצטרכו הזוכים ,מהפרס ליהנות מנת על 4.2 

 (  .ז.ת ,ל"דוא , ,טלפון ,מלא םעימם )ש ההתקשרות פרטי את ולהשאיר

 הפרס על ויתרו כי הדבר ייחשב,  10:00בשעה    12/4/15 ליום עד קשר יצרו לא והזוכים במידה 4.3

 .בנדון טענה כל להם יהיה ולא

 אחת פעם בפרס לזכות ניתן אך ,הגבלה ללא  להעלות תגובות יוכל משתתף כל 4.4



 :הפעילות עריכת אופן. 5

 .זה בעניין טענה כל תישמע ולא ,ומוחלטות סופיות תהיינה הזכייה תוצאות 5.1

 את באתריה לפרסם ,חייבת לא אך ,רשאית הפעילות עורכת תהיה ,הפעילות סיום עם 5.2

 .)שלו הפרטי הפייסבוק בדף מופיעים שאלה כפי( בפרס הזוכה של תמונתו או/ו שמו

 זכות או/ו סייג או/ו תנאי או/ו הגבלה ללא לעיל לאמור הסכמתו את בזאת נותן הזוכה 5.3

 .כלשהם פיצוי או/ו תמורה לקבלת

 :הפרס קבלת . 6

 6-9/4/15הזוכים יקבלו פנייה לתגובתם בסוף כל יום בין התאריכים  6.3

 .הזכייה הודעת קבלת באופן שינויים ייתכנו 6.4

 ,לעיל 6.3 בסעיף כאמור הזכייה הודעת את קיבל לא לפיה ,הזוכה טענת תתקבל לא כי ,יובהר 6.5

 BBB  של הפייסבוק בעמוד כאמור הודעה השלח כי כלשהו רישום ההציג  BBBש ובתנאי

 טענה כל תשמע ולא ,המשתתף על הינה והזדהות קשר פרטי מתן על האחריות כי ,יובהר 6.6

 .המשתתף זיהוי בפרטי טעות מחמת ,המפקח או/ו הפעילות עורכת כלפי

 טענה כל תשמע ולא ,משתתף של שגוי זיהוי בגין אופן בשום אחראית אינה הפעילות עורכת 6.7

 .לזוכה במקום הזוכה שאינו למשתתף נשלחה הזכייה על ההודעה כי

 פרס להעניק שלא הזכות את לעצמה שומרת הפעילות עורכת כי בזאת מובהר 6.8

 זה תקנון להוראות בניגוד או/ו במרמה נהג משתתף אותו כי ויתברר היה ,שזכה למשתתף

 .לחוק בניגוד או/ו

 או/ו שאבד פרס בדבר טענה כל תישמע לא ,לעיל 6.3 בסעיף כאמור הודעה לזוכה תישלח עוד כל 6.9

 הזוכה המשתתף על תהא הפרס ומימוש לשמירת והאחריות ,רשותו ללא הזוכה מרשות הוצא או/ו נגנב

 .בלבד

 במסגרת הפרס לטיב או/ו לאיכות שהוא ומין סוג מכל באחריות נושאת אינה הפעילות עורכת 6.10

 משימוש כתוצאה שלישי לצד או/ו למשתתף יגרם אשר עקיף או/ו ישיר נזק ולכל ,זו פעילות

 דרישה או/ו טענה כל תישמע ולא ,הזוכה/המשתתף על הנה כאמור האחריות כל .ומימושו בו

 .זה בעניין

 .אחר להעבירו או בכסף הפרסים את להמיר ניתן לא כי יודגש 6.11

 :תמפקח. 7

 בינם מחלוקת ,ספק ,הבנה אי של במקרים להכריע ,המשתתפים בפניות לטפל תרשאי ת תהיההמפקח

 .התקנון פרשנות זה ובכלל אחר דבר בכל וכן הפעילות עורכת לבין

 :הפעילות פרסום.8

 לשנות הזכות את שומרת הפעילות עורכת .לעיל 2 בסעיף שהוזכרו באתרים ייעשה הפעילות פרסום

 טענה כל תשמע ולא הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף .אחרים או/ו נוספים באתרים הפעילות פרסום את



 .בעניין דרישה או/ו

 :כללי .9

 הוצאה או/ו הפסד או/ו נזק לכל אחריות בכל יישאו לא מטעמה מי וכל הפעילות עורכת 9.1

 פרס בכל ,תוצאותיה ,ניהולה ,בפעילות בעקיפין או/ו במישרין הקשורים מהמשתתפים למי שייגרמו

 .בכך הכרוך בכל או/ו במסגרתה שיוענק

 .המשתתף של הבלעדית באחריותו הינה בפעילות ההשתתפות 9.2

 עורכת באתרי תקלות כל על אחראים יהיו לא מטעמה מי וכל הפעילות עורכת 9.3

 כל או/ו כלשהם אינטרנט ספקי של תקינה לא מפעילות או/ו אחר אתר בכל או/ו הפעילות

 .ומין סוג מכל אחרת תקלה

 ומין סוג מכל טענה או/ו תביעה או/ו דרישה כל תהיה לא מטעמם מי ולכל למשתתפים 9.4

 .בהם והכרוך הקשור אחר עניין לכל או/ו לתקנון ,לפרס ,לפעילות בקשר

 וסודות מסחר סימני ,יוצרים זכויות ,פטנטים לרבות לפעילות הרוחני הקניין זכויות כל 9.5

 .הפעילות עורכת של הבלעדי רכושה הנם ,שישנם ככל ,מסחריים

 לפרסם הזכות שמורה הפעילות לעורכת כי המשתתף מסכים ,זו בפעילות השתתפותו עם 9.6

 ,הפצתה לרבות שתבחר דרך בכל בפעילות השתתפותו במהלך שהעלה בתמונה ולהשתמש

 תמורה ללא וזאת שיקול פי על והכל ,ב"וכיוצ עריכתה ,עיבודה לציבור מסירתה ,שיווקה

 בכל חלקם או כולם ,ותמונתו בשמו שימוש לעשיית הסכמתו את נותן הוא וכי .למשתתף

 למי או/ו לזוכה קרדיט או/ו תמורה כל ללא תשלום ללא זאת וכל ,השונים התקשורת אמצעי

 .לאפוטרופוסיו או/ו מטעמו

 הפעילות לעורכת כי הזוכה מסכים זו בפעילות השתתפותו עם ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי  9.7

 הוא וכי השונים המדיה באמצעי זוכה כל של זכייתו עובדת את ולסקר לפרסם הזכות שמורה

 בכל חלקם או כולם ,שהעלה ובסטטוס ותמונתו בשמו שימוש לעשיית הסכמתו את נותן

 למי או/ו לזוכה קרדיט או/ו תמורה כל וללא תשלום ללא זאת וכל ,השונים התקשורת אמצעי

 .לאפוטרופוסיו או/ו מטעמו

 הבלעדי דעתה שקול פי על הפרס את למתג הזכות את לעצמה שומרת הפעילות עורכת 9.8

 .המוצר על המיתוג לשמירת הסכמתו את בזאת נותן והזוכה

 את לשנות ,הפעילות את לבטל הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית תהא הפעילות עורכת 9.9

 כללי את לשנות ,הפעילות משלבי שלב בכל הפרס את לשנות ,הפעילות תקופת אורך

 בהודעה ,זה תקנון ולשנות לעיל כמפורט הזוכים בחירת אופן את לשנות ,הפעילות

 .הפעילות עורכת באתרי שתפורסם

 .תנאיה שינוי בדבר או כאמור הפעילות סיום בדבר טענה כל תהא לא למשתתף  9.10



 עת בכל הפעילות את לבטל המוחלט דעתה שיקול פי על רשאית תהא הפעילות עורכת 9.11

 או זכות כל למשתתף תהיה ולא ,הפעילות עורכת של הפייסבוק בעמוד שתתפרסם בהודעה

 .לכך בנוגע טענה

 .המשתתף על תחול בפרס זכייה בגין ,שתהיה ככל ,מס חבות כל 9.12

 רשאים אינם משפחותיהם ובני עובדיהם ,שותפיהם ,מנהליהם ,הפעילות עורכת ,המפקחת 9.13

 הורים הורי ,אחים ,הורים לרבות זה סעיף לעניין "משפחה בני" .בפעילות להשתתף

 .ות/וילדים

 .כלשהיא להמרה יהיה ניתן לא הפרס 9.14

 בשעות הפעילות עורכת במשרדי לקוחות שירות במחלקת לקבל יהיה ניתן זה תקנוןעותק של  9.15
 .הרגילות הפעילות

 .במשתמע נקבה בלשון גם אמור ,זכר בלשון זה בתקנון האמור כל 9.16


