תקנון הגרלה
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הגדרות

" ההגרלה "

 13הגרלות שתערכנה על ידי עורכת ההגרלה על בסיס שבועי על פי הוראות
תקנון זה במהלך תקופת המבצע ,בהתאם להיתר המיוחד שניתן לה על ידי
משרד האוצר ביום ____ בחודש _____  2021ובהתאם להוראות ההיתר
הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז -
 "( 1977הה יתר הכללי ") .מובהר כי עורכת ההגרלה תערוך את ההגרלה
בהתאם להוראות תקנון זה וההיתר הכללי פעם אחת בכל שבוע קלנדרי
(ביום ראשון) במהלך כל תקופת המבצע עבור השבוע הקלדנרי הקודם.

" הוראות ההגרלה "

ההוראות המופיעות בתקנון זה.

" המפקח "

המפקח על ההגרלה י היה עו"ד עמית גרוס  ,ממשרד עוה"ד דורון,
טיקוצקי ,קנטור ,גוטמן ,נס & עמית גרוס ושות'.

" זכאי להשתתף
בהגרלה"

בגיר ,כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב -
 ,1962מגיל  18ומעלה ,אשר עמד בתנאים להשתתפות בהגרלה כמפורט
בתקנון זה.

" עורכת ההגרלה "

מסעדות הפועלות תחת המותג "טאיזו" כמפורט להלן (כל חברה מפעילה
מסעדה תחת הקבוצה) :תגלית אסי י תית חדשה בע "מ  ,ח.פ,51-474288-1 .
ותגלית יפנית חדשה בע "מ ,ח.פ 51-533170-0 .שתיהן מ מתחם שרונה
מרקט תל אביב; טלפון  ;03-5225005 :דוא "ל.info@taizu.co.il :

" משתתף " או " משתתף
בהגרלה "

כל אדם הזכאי להשתתף בהגרלה ,אשר במהלך תקופת המבצע ביצע
רכישה מזכה.

" רכישה מזכה "

ביצוע כל הפעולות המצטברות הבאות( :א) רכישה מקוונת מעורכת
ההגרלה באמצעות אפליקציית  Woltבלבד (" הפלטפרומה "); (ב)
המשתתף דירג את עורכת ההגרלה בסמוך לאחר ביצוע ההזמ נה באמצעות
הפלטפורמה.

" הפרס"

 ₪ 200למימוש אצל עורכת ההרגלה במסגרת ההזמנה הבאה של המשתתף
(באמצעות הפלטפורמה בלבד); בכל אחת מההגרלות ,הפרס יוענק
למשתתף זוכה אחד בלבד ששמו עלה בהגרלה.
עורכת ההגרלה ,רשאית להחליף את הפרס בפרס אחר ,שווה ערך ,לפי
שיקול דעתה הבל עדי.

" תקופת המבצע "

החל מיום  2.11.2021ועד לחלוף  90ימים ממועד זה ,כאשר ההגרלות
תתבצענה אחת לשבוע.

עורכ ת ההגרלה רשאית לשנות את תקופת המבצע ,להאריך או לקצר או
לבטל באופן מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורכת
ההגרלה ו/או מי מטעמה.
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פרשנות
2.1

המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.2

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
א חרים כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין .

2.3

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד  ,וכולל גם פניה בלשון
נקבה ו/או רבים .

כללי
3.1

במסגרת מבצע זה ,ועל פי הוראות תקנון זה ,יהיה ניתן להשתתף במבצע ולזכות
בפרס ההגרלה הכל כמפורט בתקנון זה .

3.2

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון.
התקנון המעודכן יהיה זמין במשרדי החברה ,במשרדי המפקח ובאתר החברה ,
בכל עת  ,לשימושו של המשתתף.

3.3

הוראות תקנון זה ,ככל שהן נוגעות להיבטי ההגרלה של המבצע ,כפופות להוראות
ההיתר הכללי.

שיטת ההגרלה
4.1

עורכת ההגרלה תערוך את ההגרלה השבועית במהלך תקופת המבצע ביום א' לכל
שבוע קלנדרי.

4.2

כל אחת מההגרלות יתבצעו במשרד עורכי דין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ,נס
ועמית גרוס ושות'  .יובהר כי המפקח יהא אחראי לפקח כי לא נפל פגם או תרמית
בעריכת ההגרלות בלבד.

4.3

ע ורכת ההגרלה תקבל את שמות המשתתפים הזכאים להשתתף בכל הגרלה מנציגי
הפלטפרומה.

4.4

נציג מטעם עורכת ההגרלה ייצא את פרטי המשתתפים המופיעים במאגר
המשתתפים בכל הגרלה (כפי שהם נמסרו לפלטרפומה במועד ההזמנה מעורכת
ההגרלה) אל קובץ אקסל (" הטבלה ") ,כאשר לכל משתתף יהא מספר סידורי אשר
ייצגו בהגרלה (" המספר הסידורי ") .במועדי ביצוע ההגרלות עורך ההגרלה יריץ
פקודת הוצאת מספר רנדומלית בטבלה כך שהעלאת המספר תעשה באופן אקראי.
המשתתף אשר מספרו יעלה בגורל יהא המשתתף הזוכה בכל אחת מההגרלות
(" המשתתף הזוכה ").

הכרזה על זוכים וקבלת הפרס
5.1

נצי גי עורכת ההגרלה או נציגי הפלטפורמה יצרו קשר עם המשתתף הזוכה בכל
אחת מההגרלות באמצעות הפלטפורמה (הודעת  , )Notificationעל פי הפרטים
האישיים שמסר המשתתף לפלטפורמה במועד ביצוע ההזמנה מעורכת ההגרלה .
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5.2

ככל שיתברר כי המשתתף הזוכה הינו קטין ,תיוחס הזכאות לפרס – בכפ וף
להוראות תקנון זה – לאפוטרופוס החוקי של אותו קטין ,אשר ייחשב כמועמד
לזכייה לכל דבר ועניין ,ובלבד שקיבל על עצמו את הוראות תקנון זה.

5.3

היה והפרס לא יימסר למשתתף הזוכה  ,בין עקב אי התאמה בין פרטיו כפי שהם
תועדו במערכות הפלטפורמה  ,בין בגין העובדה שלא עמד בתנאי תקנון זה ,בין
עקב העובדה שו ו יתר על הפרס מטעמים השמורים עמו ,ובין מכל סיבה אחרת –
תפקע זכותו של אותו מועמד לקבל את הפרס  ,ולא תעמוד לו כל טענה ,דרישה,
תביעה או זכות כלפי עורכת ההגרלה ו כל מי מטעמ ה בקשר עם אי קבלתו את
הפרס או השתתפותו במבצע.

דגשים לעניי ן הפרס
6.1

הפרס המחולק במסגרת המבצע אינו ניתן להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף.
עורכת ההגרלה תהא רשאית להחליף כל פרס בפרס בעל ערך כספי דומה ,על פי
שיקול דעתה תוך מתן הודעה מראש.

6.2

האחריות למימוש הפרס היא של המשתתף הזוכ ה  .עורכת ההגרלה לא תהיה
אחראית בשום צורה ואופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות
התלויות במישרין או בעקיפין ב משתתף ה זוכה  ,או בנסיבות שאינן תלויות בה או
לגבי כל שיבוש ,עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפרס או בקשר עם הפרס או לגבי
מימושו.

6.3

הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש של
עורכת ההגרלה  ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

6.4

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת ההגרלה תהא רשאית
שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ובאישור המפקח .בכל מקרה בו משתתף יהיה מועמד
לזכייה ,של א על פי הוראות תקנון זה ,לרבות בדרך של פריצה למערכות מחשב
ושינוי הנתונים ,תהיה עורכת ההגרלה רשאית לפסול משתתף זה ,או משתתפים
אחרים אשר נתוניהם שונו כמפורט לעיל ,על סמך נתונים הקיימים אצלה
והמבססים ראיה לכאורה לביצוע מעשה כאמור ,ולמשתתף לא תהיה כל דרישה
או טענה או תביעה כנגד עורכת ההגרלה או מי מטעמה בקשר לכך.

מדיניות פרטיות
7.1

הפרטים שייאספו לגבי המשתתפים במבצע ישמשו אך ורק לצורך מבצע זה
ו בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות ,תשמ"א  .1981 -לא חלה על משתתף
חובה חוקית במסירתם.

7.2

הפרטים שיועברו ישמשו את עורכת ההגרלה ,ומי מטעמה  ,לרבות הפלטפורמה,
לצרכי ההגרלה ולצורך איתור משתתפים ו/או מועמדים לזכייה (ועל כן ,ככל שלא
יוזנו הפרטים האישיים לא יוכל המעוניין בכך להשתתף בהגרלה).

7.3

עורכת ההגרלה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של
המשתתפים ,אלא במקרים שלהלן:
7.3.1

על פי דרישת המשתתף ו/או בהסכמתו המפורשת.
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7.3.2

על מנת למלא אחר כל דין ,לרבות אם יתקבל בידי עורכת ההגרלה צו
שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע
אודותיהם לצד שלישי.

7.3.3

בכל מקרה שעורכת ההגרלה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי
למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתתף.

אחריות
8.1

עור כת ההגרלה אינ ה אחראי ת ולא תהיה אחראי ת באופן כלשהו לפעילותה
התקינה של מערכת הטלפונים הקווית או המחשבים או רשת האינטרנט או כל
מערכת תקשורת אחרת שלה ו/או של הפלטפורמה ,אין ולא תהיה לה כל אחריות
בגין אי קליטה או קליטה משובשת של נתונים או כל ת קבלה אחרת הקשורה
במערכות אלו ,והיא לא תישא באחריות להפסקות  ,הפרעות ניתוקים ,נזקים,
הוצאות מניעת רווח וכיו"ב ,אשר ייגרמו למשתתף במישרין או בעקיפין .

8.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בהשתתפותו בהגרלה מסכים המשתתף כי כל
תקלה ,שיבוש ,איחור וכד' ,אשר מקורם בכוח על יון ,מלחמה (לרבות בין מדינות
או גורמים שאינם ישראל) ,שביתה ,פיגועים ,אסונות טבע וכיו"ב ,אשר אינם
תלויים בעורכת ההגרלה ו/או בפלטפורמה  ,לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה,
ולא יזכו את המשתתף במבצע בכל סעד  ,זכות או תרופה .

8.3

עור כת ההגרלה אינה נושא ת ולא תישא באחריות בגין שיבוש או אובדן פרטים של
משתמש כתוצאה מכשל או פגם במערכת תקשורת כלשהי  ,בגין פרטים שגויים או
פרטים שהוזנו באופן שגוי או לקוי על ידי משתתף ,ואשר כתוצאה מכך נמחקו,
שובשו או הושמדו פרטים אלו או חלק מהם ,לרבות עובדת השתתפותו .במקרה
של תקלה  ,שיבוש או טעות ,תהיה עורכת ההגרלה רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ובכפוף לאישור המפקח ,לבטל את ההגרלה או לשנות או לקצר
את תקופת המבצע או לבצע כל פעולה שהיא בקשר להגרלה ,לרבות לבטל או
להפחית את הפרסים העומדים לחלוקה ,או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא
לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההגרלה ותחייב כל משתתף
בהגרלה .

8.4

מבלי לגרוע מהאמור ,עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלי
ותקופת ההגרלה  ,תארי כי ההגרלה ,סוג הפרס ,ואופן חלוקת ו  ,על פי שיקול דעתה
ובכפוף לאישור המפקח ,הכל במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה ,וזאת תוך מתן
פרסום סביר .

8.5

למען הסר ספק ,לאף משתתף לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות אותן
תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר
לכל נזק ישיר או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב
פעולות כאמור .

שונות
9.1

הליכי או תוצאות ההגרלה יהיו סופיים ,מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור ,לתקיפה
בבית משפט או אחרת.
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9.2

כל מס ותשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,על פי כל דין ,ככל שחל ,יחול על הזוכה
וישולם על ידו  .עורך ההגרלה לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

9.3

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עור כת ההגרלה ו המפקח על ההגרלה .

המפקח; גישה לתקנון המבצע
10.1

כמפקח על ההגרלה ישמש עו"ד עמית גרוס ,ממשרד דורון ,טיקוצקי ,קנטור,
גוטמן ,נס & עמית גרוס ושות'  .היה ויבצר ממנ ו למלא את תפקיד ו  ,ישמש כמפקח
עו"ד מבין עוה"ד ממשרד ו .המפקח יפקח על ביצוע ההגרלה כמפורט בתקנו ן זה.

10.2

המפקח י היה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים במבצע ,יכריע בכל מקרה של אי
הבנה ,ספק או קושי ,לרבות בפרשנות תקנון זה ,וכן י כריע בכל מחלוקת בין עורכת
ההגרלה או עוזר לעורכת ההגרלה ,לבין המשתתפים או המועמדים לזכייה  ,או
הזוכים.

10.3

החלטת המפקח בכל הקשור ל מבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין,
והמשתתף במבצע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם
הכרעת המפקח.

10.4

עותקים של תקנון ההגרלה ימצאו אצל עורכת ההגרלה ו במשרדי המפקח ,מגדל
ב.ס.ר ,קומה  ,33מצדה  ,7בני ברק ,שם יהיה ניתן לעיין בתקנון בשעות העבודה
הרג ילות ובתיאום מראש.

הצהרת המשתתף במבצע
בהשתתפותו במבצע ו בהגרלה הנערכים לפי תקנון זה  ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף
ו  /או הרוצה להשתתף במבצע ו בהגרלה ,כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל
הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויח ייבו לכל
דבר ועניין.
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סמכות שיפוט והדין החל
הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל  -אביב.

***

