תקנון פעילות אינסטגרם Make a wish
הואיל ובכוונת ה .שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ ,ח.פ( 510435787 .להלן – "החברה") לערוך מבצע
בדף החברה באינסטגרם שכתובתו ( @hstern_israel :להלן – "הדף")

הגדרות:
"משתתפת" או "משתתפים"" /משתמש" או "משתמשים" :משתמשים באתר ,שהם בעלי פרופיל אישי ,בו
מופיעים פרטיהם האמיתיים ,אשר גילם עולה על  18שנים ,אשר קיים על שמו חשבון באתר והינו חבר בעמוד
החברה באתר.
הפעילות או "התחרות" :
תחרות ,בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ,במסגרתה כל משתתפת תתייג חברה ,על גבי הפוסט ,ותספר
מה היא מאחלת לאותה החברה לקראת השנה החדשה .מבין כל התגובות תבחר החברה את התגובה המקורית
ביותר.
תקופת הפעילות:
בין התאריכים  31.12.2019ל –  . 4.1.2020מובהר ,כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ,לקצר ,לשנות
או לקטוע את תקופת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
קריטריון הזכייה:
מבין כל התגובות שיועלו בתקופת הפעילות ,תבחר החברה את התגובה המקורית ביותר לפי שיקול דעתה.
הפרס
הזוכות בתחרות יקבלו:
 2צמידי כסף מקולקציית  MyCollectionמבין מספרי הדגמים P8pr216130/1/2/3

ובהתאם לשיקול דעת ומלאי החברה.
הבהרות:
.1

במסגרת הפעילות בדף ,המשתתפת מתחייבת שהתגובות ,אם וככל שתעלה ,לא יכילו צילומים ו/או
אמירות גזעניות ,פוגעניות ,גסות ,רמיזות או תכנים מיניים ,לשון הרע ,מידע פרטי או אישי של אדם
אחר שאינו המשתתפת ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל
ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ,סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,בארץ
או בחו"ל .מובהר כי במידה והמשתתפת תעלה צילום ו/או מידע פרטי של צד שלישי ,אזי המשתתפת
מתחייבת לקבל את הסכמתם לכך ,והוא לוקח על עצמו את מלוא האחריות במידה ולא יעשה כן,
ובכלל זאת לשפות ו/אן לפצות את החברה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה במידה ואותו צד
שלישי יתבע את החברה בשל כך.

.2

השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתפת שלא להעלות לדף החברה הצעות העשויות להביך
ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל
צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב .מובהר ,כי משתתפת אשר לא תמלא אחר ההתחייבות
הנזכרת בסעיף זה ,לא תהא זכאית להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס ,וכי לחברה תהא הזכות

להפסיק את השתתפותה בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,באופן מיידי ו/או בכל שלב ,מבלי שתהיה
לה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.
בעצם הכנסת פרטיה לקישור המתאים ,מצהירה ומאשרת המשתתפת ,כי:

.3

א .היא מעוניינת להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.
ב.

הפרטים האישיים אותם תמסור במועד ההרשמה נכונים ומדויקים ,וכי ידוע לה שפרטים אלה
ישמשו את החברה בהמשך למטרות שיווקיות וסטטיסטיות ובכלל זאת לצורכי דיוור של
חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים ובכלל זאת לצורך רישומו במאגר הלקוחות של החברה.

ג.

הפרטים האישיים אותם תמסור הינם הפרטים שלה ולא של צד שלישי כלשהו ,למעט תיוג
החברה ,כאמור.

ד

במידה והפרטים אותם מסרה המשתתפת יתבררו כלא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או מטעים
ו/או שייכים לצד שלישי כלשהו ,תהיה רשאית החברה לפסול את השתתפותה של המשתתפת.

תנאי הזכייה:
.1

בכפוף לתנאי הסף ,כאמור לעיל ,תבחר החברה את התגובה שלדעתה היא המקורית ביותר .במידה
ויתברר כי משתתפת מסוימת אינה עומדת בדרישות ,תבחר משתתפת אחר.

ביטול הפעילות:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה ,על פי שיקול דעתה ,במקרה בו יתברר
כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות,
עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלי ותקופת הפעילות ,או כל מועד המצוין
בה ,סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.
כללי
 .5.1תקנון זה כתוב בלשון נקבה לצרכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון זכר ו/או רבים ו/או רבות.
 . 5.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
הפעילות ,לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר החברה יגברו הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אינסטגרם ,אך תנאי
תקנון זה יגברו ככל שתתקיים סתירה ביניהם.
 . 5.3המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו ,הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה
ו/או מי מעו בדיה ו/או מי מטעמה ,מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או כל שלב
משלבי הפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.
 .5.4מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו ,והמשתתפת
בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה,
דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.
 .5.5בעצם ההשתתפות בפעילות הנך מסכימה לכך שהחברה תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיך.

 .5.6המשתתפת בפעילות מצהירה ,מסכימה ומאשרת כי ידוע לה כי תקנון זה משלב מרכיבים של שעשוע
והנאה שהוענקו לה עם השתתפותה בפעילות ,וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה עשויים להתרחש
שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות.
 5.7בכל שלב משלבי הפעילות החברה תהא רשאית לשנות את מבנה הפעילות ,שלביה ,תוכנה ,מתכונתה,
נהליה ,ותקופתה על פי שיקול דעתה המוחלט ,במקרים אשר יצדיקו שינוי כאמור .על שינוי תנאי
הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת דף החברה.
5.8

באחריות המשתתפת לשים לב ללוחות הזמנים המפורטים בתקנון זה

 .5.9ההשתתפות בפעילות הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפת .החברה ו/או מי מטעמה לא תישא
באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתפת כלשהי בגין כל הוצאה מכל מין
וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לה בקשר ישיר או עקיף
להשתתפותה בפעילות.
 .5.10מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או קלקול שעלולים להיגרם
כתוצאה ממימוש הפרס ו/או כתוצאה מההשתתפות בפעילות .במקרה ויגיע לידי החברה מידע לפיו
זכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה ,מרמה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון
זה ,תהא החברה רשאית שלא למסור את הפרס למשתתפת כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי
מי שזכה בו בנסיבות כאמור.

אנו מאחלים הצלחה לכל המשתתפים!

