תקנון ותנאי השתתפות בתחרות "הכל בשביל חמותי"
ברוכים הבאים לתחרות "הכל בשביל חמותי" במסגרתה יוזמנו גולשים באתר הפייסבוק )להלן "המשתתף" או
"המשתתפים""( להעלות ,תמונה של חמה בליל הסדר יושבת על אשת איש שיושבת על הבעל ,הכל בהתאם
לאמור ולמפורט בתקנון זה .התחרות מנוהלת על ידי דליה ארמוני די איי דיזיין בע"מ ח.פ  514135912מהמושב
בית יהושע )להלן "דליה ארמוני"(.
ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן ,ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ,אולם מתייחסים ,כמובן ,גם לנשים.
מהי התחרות וכיצד ניתן לזכות בפרס
במסגרת התחרות יוזמנו תושבי ישראל בלבד גולשים בפייסבוק להעלות תמונה של חמה בליל הסדר
יושבת על אשת איש שיושבת על הבעל בלבד )להלן "הצילום" או "התוכן" או "התמונה"( )להלן
"התחרות"(.
התמונה לא תעלה על  2מגה-בייט .מבלי לגרוע מהאמור להלן ,דליה ארמוני רשאית לפסול תמונות
באיכות נמוכה.
על התוכן להיות בבעלותו המלאה והבלעדית של המשתתף ואשר צולם עבורו בלבד .המשתתף מצהיר כי
בהעלאת התוכן לצורך השתתפות בתחרות ולרבות פרסומו אין משום הפרת הוראות כל דין.
המשתתף בתחרות נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לפרסם מעת לעת באתר האינטרנט בבעלות
דליה ארמוני ,בפייסבוק של דליה ארמוני ו/או בכל מקום אחר )גם לאחר תום התחרות( בהתאם לשיקול
דעתה המלא והבלעדי של דליה ארמוני .
המשתתף מתחייב כי האנשים אשר מופיעים בצילומים נתנו את הסכמתם כמפורש וכדין להופיע
בצילום ולשימוש בצילום כמפורט בתקנון זה ,כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו ובזכותו של מי מהם
להיחשף בניגוד לרצונם בציבור.
מבלי לגרוע מהאמור להלן ,הנני כמשתתף בתחרות ,אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו
כתוצאה מהשימוש בתוכן ומפרסומו.
לאחר קריאת תקנון זה ,כדי להשתתף בתחרות עליך להעלות את התמונה באתר הפייסבוק של דליה
ארמוני.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהעלאת התמונה כל משתתף מצהיר לחוד ,כדלקמן:
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 8.1כי זכויות הקניין הרוחני ,לרבות זכויות היוצרים בתמונה שהעלה במסגרת התחרות ,בבעלותו
הבלעדית.
 8.2כי ידוע לו כי העלאת התמונה ניתן לדליה ארמוני ברישיון חינם ,כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן
לשימוש ,וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום )לרבות באתר של דליה ארמוני( ,ומתיר לדליה ארמוני
לעשות בצילומים כל שימוש שתראה לנכון ,לרבות העברתה לצדדים שלישיים.
 8.3כי ידוע לו והינו מסכים שלא יהיה זכאי לכל תמורה ,בכסף או בשווה כסף ,עבור העלאת התמונה
ומוותר על 'זכות המוסרית' שיש לו בקשר עם התמונה ודליה ארמוני אינה מתחייבת לפרסם את שמו
כמקור הצילום.
התחרות תתנהל כפי שיפורט להלן:
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בשלב הראשון – מיום  19.3.13ואילך ,הכרזה על התחרות בפייסבוק.
בשלב השני – בין יום ה 22.03.2013 -ועד ליום  31.03.2013בשעה  20:00יוזמנו המשתתפים להעלות את
התמונות באתר הפייסבוק של דליה ארמוני לצורך השתתפות בתחרות .לאחר העלאת התמונות ,גולשי
פייסבוק יוזמנו לבחור על ידי ' 'LIKEאת התמונה שלפי דעתם ראויה לזכות בפרס )כמוגדר להלן(.
בשלב השלישי – ביום  2.4.13יוכרז הזוכה בפרס שתמונתו קיבלה את מירב הלייקים בשלב השני
במסגרת התחרות.
בשלב הרביעי – ביום  5.4.12יימסר הפרס לזוכה אשר תמונה שהעלה זכתה למספר הגובה ביותר של
לייקים.
מובהר ומוסכם בזאת כי לדליה ארמוני הזכות הבלעדית להאריך או לקצר את המועדים המפורטים
לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .זאת ועוד דליה ארמוני שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים
מהתחרות או את התחרות כולה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש,
מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות ,עקב אילוצים
שאינם תלויים בהן ומכל סיבה אחרת .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,דליה ארמוני רשאית לשנות
את מבנה ,תוכן ,נהלי ותקופת התחרות ,תאריך התחרות ,תקופתה ,המועדים המפורטים לעיל ,הפרס
ואופן מסירתו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באתר הפייסבוק של
דליה ארמוני.

 .14מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,מובהר ומוסכם בזאת כי לדליה ארמוני שיקול דעת בלעדי לבטל את
זכייתו של משתתף ו/או להפסיק את השתתפותו של משתתף באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף
ו/או מרמה לגבי משתתף וזאת מבלי לגרוע ו/או להוות ויתור על כל סעד אשר קיים לדליה ארמוני
כנגדם ו/או מי מטעמם ומבלי שמוטלת עליה כל חובה לנמק בעניין זה .המשתתף מוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי דליה ארמוני ו/או מי מטעמה.
הפרס
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המשתתף אשר קיבל את מירב הלייקים מבין כל משתתפי התחרות יזכה בכורסא מעוצבת מדליה
ארמוני בשווי של עד  3,900ש"ח )להלן "הפרס"( מתנת דליה ארמוני ריהוט מעוצב )להלן "מעניקת
הפרס"( .הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
מובהר בזאת כי התמונה של הפרס הינה לצורך המחשה בלבד ודליה ארמוני שומרת לעצמה את הזכות
לגרוע ו/או לשנות מהאמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי דליה ארמוני ו/או מי מטעמה.
דליה ארמוני שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דליה אמוני ומי
מטעמה.
מובהר בזאת כי הפרס יימסר לזוכה ע"י דליה ארמוני לזוכה בתיאום מראש עימו.
דליה ארמוני תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה באתר הבית שלה או אתר הפייסבוק שלה או בכל
מקום אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

פרס לצלם התמונה של הזוכה
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צלם התמונה של הזוכה יזכה בדום לרגליים מתנת מעניקת הפרס .קבלת הפרס לצלם כאמור כפופה
לקבלת הזוכה את הפרס .צלם התמונה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף
אחר.
דליה ארמוני תיצור קשר עם צלם התמונה לאחר קבלת פרטיו מהזוכה ותתאם עימו את מסירת הפרס.
צלם התמונה מוותר ומסלק בזאת כל תביעה או בקשה או טענה כנגד דליה ארמוני ומי מטעמה במקרה
בו צלם התמונה לא קיבל את הדום לרגליים היה והזוכה לא קיבל לידיו את הפרס .מובהר כי מסירת
הפרס לצלם תהיה רק לאחר מסירת הפרס לזוכה.
מובהר בזאת כי התמונה של הדום לרגליים הינה לצורך המחשה בלבד ודליה ארמוני שומרת לעצמה את
הזכות לגרוע ו/או לשנות מהאמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי וצלם התמונה של הזוכה מוותר
בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי דליה ארמוני ו/או מי מטעמה.
דליה ארמוני שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את פרס דום לרגליים כאמור ולהציע
פרס חלופי לצלם התמונה של הזוכה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והצלם כאמור מוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דליה אמוני ומי מטעמה.
דליה ארמוני תהיה רשאית לפרסם את שם הצלם באתר הבית שלה או אתר הפייסבוק שלה או בכל
מקום אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תנאים נוספים
 .26השתתפותך בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו .התחרות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהוא ).(as is
לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי דליה ארמוני או מי מטעמה ,בגין תכונות התחרות,
הוראותיו ,מגבלותיו ,דרך ניהולו והכללים בדבר הזכייה בפרס וזכיית הצלם של הזוכה ,לפי העניין.
 .27דליה ארמוני איננה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תשוחק כסדרה ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל
ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות -
לרבות תקלות בתוכן ,בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר הפייסבוק של דליה ארמוני.
 .28בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות
התקנון ניתנת דליה ארמוני זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או
את כל הגורמים המעורבים בתחרות.
דין ,שיפוט והתיישנות
 .29הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי
המשפט המוסמכים במחוז תל אביב .תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד דליה ארמוני בכל עניין הנובע
במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ) 12חודשים( ממועד סיומו.
סופיות תנאי ההשתתפות

 .30האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב ,הצהרה ,התחייבות ,פרסום
וכיו"ב אשר ניתנו ,אם ניתנו ,על ידי דליה ארמוני ו/או מי מטעמה ,או על ידי כל גורם אחר.
שאלות ובירורים
 .31לבירורים ושאלות ניתן לפנות לדליה ארמוני באמצעות שליחת הודעה בכתובת המייל שלה בפייסבוק.
 .32לבירורים ולשאלות בנושא הפרס ניתן לפנות לדליה ארמוני בהתאם לפרטים שלהלן
 darmony@zahav.net.ilאו באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות במספר .09-8995442
הננו מברכים אותך על השתתפותך בתחרות ומאחלים לך הצלחה רבה.

