
 
 
 
 
 
                                                       

 2022 יולי" קפה ל"פק -CASE GIVEAWAY" פעילות תקנון

  -יעד קהל

 CASE ממותג כלי של תמונה ויעלו" הנדסי מכני ציוד -מוטורס קרסו" של לעמוד לייק שיעשו בפייסבוק גולשים

 .בפעילות להשתתף יוכלו בפייסבוק הקמפיין לפוסט

, שמם את הבלעדי דעתה שיקול פי על, לפרסם זכאית תהיה"( מוטורס קרסו" - להלן) מ"בע מוטורס קרסו

 תקשורת באמצעי או/ו השונים מוטורס קרסו באתרי בפעילות זוכה כל של הפרס קבלת וצילום ,תמונתם

 המשתתפים של הסכמתם מהווה בפעילות ההשתתפות ועצם ,רק לא אך פייסבוק ובניהם לנכון שתמצא כפי

 הזוכה של בהסכמה הפרס קבלת את להתנות הזכות את לעצמה שומרת קרסו .כאמור לפרסום הזוכים או/ו

 .כאמור כזוכה פרטיו לפרסום

  -המבצע מהות

 כלל מתוך. CASE ממותג כלי של תמונה ושליחת" הנדסי מכני ציוד -מוטורס קרסו" הפייסבוק בעמוד לייק סימון

: להלן) קפה ל"בפק ויזכו ויצירתית מקורית הכי התמונה את ששלחו המשתתפים חמשת יבחרו המשתתפים

 "(. הפעילות"

 :הזוכים

 של ויצירתיות מקוריות הכי התמונות את שהעלו המשתתפים כלל מבין משתתפים חמישה יהיו בפעילות זוכים

 .CASE ממותג כלי

  - בו הזכיה וכללי הפרס

 .קפה ל"פקב יזכה מוטורס בקרסו ה"צמ שיווק מנהל בראשות ועדה י"ע בפעילות כזוכה יוכרז אשר משתתף

 .24.7.2022 ביום "הנדסי מכני ציוד -מוטורס קרסו" הפייסבוק בעמוד נפרד בפוסט תצא הזוכים על ההודעה

 לכל בפייסבוק אישית הודעה שליחת באמצעות יםהזוכ עם קשר מטעמם מי או/ו קרסו נציגי יצרו היהזכי לאחר

 .חולון 34 האורגים' ברח יתבצע הזוכים י"ע הפרס איסוף .הפרס קבלת תיאום לצורך זוכה

 24 בתוך עימו טלפוני קשר ליצור היה ניתן לא או/ו זה בתקנון הקבועים מהתנאים יותר או באחד הזוכה עמד לא

 מכל ,הפרס את לקבל זוכה מאותו נבצר או/ו שהיא סיבה מכל בפייסבוק הזכייה הודעת שליחת ממועד שעות

, זה במקרה .הבלעדי דעתה שיקול פי על אחר לזוכה הפרס את להעביר רשאית קרסו תהיה אזי ,שהיא סיבה

 .בטלה תהא לפרס המקורי הזוכה של זכאותו

   -פעילותה תקופת

 21.7.2022 ליום ועד 17.7.2022



 
 
 
 
 
                                                       

  - כללי

 ממותג כלי של תמונה העלה אשר אדם הינו משתתף CASE תלויה וזכייתו בפייסבוק לעמוד לייק ועשה 

 .ידו על המועלות בתמונות ביטוי שיקבלו והיצירתיות המקוריות במידת

 התנאי את לשנות או הפעילות תקופת את להאריך זכותה על שומרת מוטורס קרסו. 

 מכירה  או/ו להעברה ניתנת ואינה אישית הנה הפעילות שלפי הזכות . 

 כאחד ולנקבה לזכר מתייחסים הפעילות או/ו התקנון . 

 או/ו הצוות על להשיג או/ו לערער הזכות בפעילות משתתף לאף תקום לא ,זו פעילות לצורך, מקרה בכל 
 .השיפוט לצוות בנוגע אחר עניין כל או/ו הצוות הרכב

 שאינו אופןב פעלו קרסו של דעתה שיקול פי על אשר משתתפים לפסול זכותה על שומרת מוטורס קרסו 

 השפעה או/ו רמייה למעשה חשש של מקרה בכל או/ו זה תקנון או/ו הפעילות מטרת עם אחד בקנה עולה

 .הוגנת בלתי

 לזוכה שייגרם נזק או/ו בעיה או/ו תקלה בגין באחריות תישא לא שקרסו לו ידוע כי בזה מצהיר המשתתף 

 הזוכה. הזוכה של לצרכיו והתאמתו פרסה לטיב באשר וכן, מימושו מועד לרבות, פרסה מימוש עם בקשר

 ,מימושו או/ו פרסה עם בקשר קרסו כנגד תובענה או/ו דרישה, טענה כל על וסופי מוחלט באופן בזאת מוותר

  .ב"וכיו הסרטון /התמונה פרסוםב, פרסה במימוש בעיה או/ו דחייה של מקרה בכל לרבות

 כל יכללו לא או/ו דין כל הוראות יפרו לא ידו על ועברושי התמונות או/ו תכניםה כי, מתחייב תףהמשת 

 העלול או/ו בוטה מיני אופי בעל או פורנוגרפי חומר כל או/ו אחרים של קנייניות זכויות מפר או הפוגע חומר

 חומר או/ו חוקי בלתי חומר כל או/ו אותם ומזהה לקטינים וגעהנ חומר כל או/ו הציבור ברגשות לפגוע

 מדינת דיני לפי פלילית עבירה המהווה מעשה בביצוע מזהה או לביצוע הוראות מספק, מסייע, תומך, המעודד

 או/ו הצנזורה הוראות את מפר או/ו המדינה בביטחון פוגע או/ו שיפוטיים צווים המפר חומר כל או/ו ישראל

 . דין כל הוראות לפי נאסר שפרסומו חומר כל או/ו בפרטיותו פוגע או/ו אדם על הרע לשון מהווהה חומר כל

 ובשמו וידאוב שימוש ולעשות, פרסה קבלת בעת לרבות הזוכה את לצלם רשאים יהיו מטעמה מי או קרסו 
 בעניין טענה כל תהיה לא ולזוכה קיבל אותו פרסה מלבד תמורה כל מתן ללא ציבור יחסי לצרכי הזוכה של

 .זה לתנאי הזוכה מסכים השתתפותו ובעצם זה

 במבצע המשתתפות המשפחתיות התמונות טיב את שיבחן זה הוא אשר מטעמה שיפוט צוות תמנה קרסו 

 טענה לכ תהא לא ולמשתתף הזוכים את שייקבע זה הוא ואשר, שלהן והיצירתיות המקוריות, זאת ובכלל

 .כך לבש

 עמו בקשר או/ו במהלכו שתתעורר שאלה לכל ובנוגע לפעילות הנוגע עניין בכל הסופית הפוסקת תהא קרסו 

 במפורש צוינו אם בין, הפעילות במהלך שייווצר צפוי בלתי מצב כל או/ו בעיה או/ו תקלה לכל ובנוגע

 .כך בשל טענה כל תהיה לא ולמשתתף לאו אם ובין זה בתקנון

 להשתתף המעוניין או/ו ףמשתת וכל קרסו במשרדי, וכן הראשונה בתגובה הפעילות בפוסט מצוי זה תקנון ,

 .עסקים ימי 3 בת מוקדמת הודעה למתן בכפוף, המקובלות העבודה  בשעות בו לעיין רשאי

 התכנים של לאמינות או/ו לדיוק או/ו לצורה או/ו לתוכן אחריות בכל ישאוי לא מטעמה מי או/ו קרסו 

, כלשהן רוחני קניין זכויות, יוצרים זכויות של הפרה או/ו פגיעה לכל אחראית אינה והיא, פייסבוקב המוצגים

 אחר שימוש כל עם בקשר או/ו פייסבוק באתר המוצגים התכנים עם בקשר, מסחריים סודות או מסחר סימני

 .כאמור באתר גולשים שיעשו

 תכנים  או/ו זה תקנון להסיר או/ו תכנים למחוק או לתקן, לשנות, לערוך רשאית קרסו כי, למשתמש ידוע 

 וזאת והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על, משתמשמה מידע או/ו חומר כל או/ו םבחלק או/ו םבשלמות

 .למשתמש מראש הודעה כך על לתת מבלי



 
 
 
 
 
                                                       

 מנהליהם, עובדיהם ,עוזריהם וכן, מתפרסהמ החברה או/ו קרסו עובדי על אסורה עילותבפ ותההשתתפ ,

 הורי, אחים, הורים לרבות זה סעיף ןילעני" משפחה בני" .לעיל הנזכרים כל של משפחותיהם ובני שותפיהם

 . וילדים הורים
 מכל ,פה בעל או בכתב אחר פרסום כל לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל 

 .זה תקנון הוראות תגברנה, הפעילות בדבר ,ומין סוג

 ומעלה 18 מגיל הינה זו בפעילות ההשתתפות. 

 

 

 .הצלחה למשתתפים מאחלת קרסו

 

 ח.ל.ט 
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