תקנון

הוראות כלליות
 .1מינהלת פארק מסחר ותעשייה רעננה תקיים במהלך חודש אוגוסט וספטמבר מבצע לגולשים בעלי חשבון
באתר הרשת החברתית ) www.facebook.comלהלן ("facebook" :אשר יתקיים בדף "פארק מסחר ותעשייה
רעננה" ב) facebook-להלן" :המבצע"( .המבצע ינוהל על ידי ראש המינהלת פארק מסחר ותעשייה רעננה.
 .2במסגרת המבצע תתקיים תחרות בה תזכה החברה המשתתפת שתזכה למספר ההצבעות הגבוה ביותר על
ידי הגולשים )להלן" :התחרות"(.
 .3הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון
בין המשתתפים לבין עיריית רעננה.
 .4התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 .5יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
 .6התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עיריית רעננה ,והשתתפות בתחרות מהווה ומבטאת
הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון .לכן ,אם אינך מסכים לתנאי התקנון ,כולם או חלקם ,אינך
רשאי להשתתף בתחרות.
 .7המינהלת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 .8בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,בכתב או בעל-פה ,מכל מין וסוג
שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה .ההשתתפות במבצע ותקופת המבצע
 .9במבצע רשאים להשתתף חברות ועסקים מפארק מסחר ותעשייה צפון ,מרכז רעננה בלבד .גולשים אשר
הינם בעלי כרטיס אישי /חברה )פרופיל( אוטנטי וקבוע אחד ב facebook -ואשר השתתפו במבצע בהתאם לנוהלי
תקנון זה )לעיל ולהלן" :המשתתפים"(.מובהר בזאת כי לכל גולש מותר להשתתף במבצע ו/או להצביע בו רק
באמצעות כרטיס אישי )פרופיל( אחד בפייסבוק וכי למינהלת שמורה שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לפסול
גולש מלהשתתף במבצע ו/או מלהצביע בו כאמור ,בכל שלב שהוא משלבי המבצע המתוארים להלן ,בנסיבות
בהן יש למינהלת/עיריית רעננה חשד כי אותו גולש משתתף ו/או מצביע במבצע באמצעות יותר מכרטיס אישי
אחד ב .facebook -הגולשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד מינהלת או עיריית רעננה כאמור.
 .10המבצע יחל ביום  01/09/12או בסמוך לכך ,ויסתיים ביום ה  31/10/2012או בסמוך לכך )להלן" :תקופת
המבצע"( .המינהלת רשאית לשנות את תקופת המבצע ,לקצרה או להאריכה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
וללא הודעה מראש .כיצד משתתפים בתחרות:
 .11נכנסים לדף "פארק מסחר ותעשייה רעננה" ב) facebook-להלן" :דף הקבוצה"( והופכים ל"אוהד"
 .("fanעל כל משתתף/ת לפרסם על "קיר" דף הקבוצה עד שלוש תמונות שצולמו בחברה או בעסק
שלכם ברעננה שתעלה חיוך על פנינו "(.
 . .12גולשי  facebookיצביעו עבור המשתתפים שפרסמו תמונה כאמור על ידי לחיצה על המילה "אהבתי" )"("like
)להלן" :ההצבעות"(.
 .13כל גולש יוכל להצביע למספר משתתפים ,הצבעה אחת לכל משתתף.
 .14עשרת המשתתפים אשר תמונותיהם צברו את מספר ההצבעות הגבוה ביותר יעלו לשלב הגמר אשר
ותתקיים הצבעה נוספת ע"י נציגים של מספר חברות עבור המקום הראשון) .להלן" :הזוכה"(.
 .15הצילום שיזכה במקום הראשון יפורסם באמצעי המדייה השונים.
 .16הפרס יום כיף בבריכה העירונית בתיאום מראש עם הנהלת הבריכה בלבד ,בין החודשים נובמבר
 2012עד לחודש אפריל  2013ויכלול את השימוש במתקנים שיוקצו באותו יום לטובת הפעילות ,כל
שאר התוספות יחולו על החברה /עסק באישור ובתיאום עם הנהלת הבריכה.
 .17את התמונות יש לצלם בתחום פארק מסחר ותעשייה רעננה בלבד .ניתן לצלם צילומים מכל סוג שהוא
העיקר שיהיו מתוך חיי המסחר והתעשייה רעננה.
 .18הצילום הראשון שיגיע ללמקום הראשון יזכה את החברה /עסק בפרס.
 .19בהודעה יצוין כי המועמד לזכייה הוא מבין המועמדים לזכייה ,וכן יצוין אילו פרטים עליו להעביר למינהלת
וכיצד ,על מנת שזה יוכל להגיש לו את הפרס.
 .20על המועמד לזכייה להעביר למינהלת את הפרטים אשר יתבקשו בהודעה כאמור לעיל ,תוך  7ימים ממועד
קבלת ההודעה )להלן" :מועד העברת הפרטים"(.
 .21במידה והמועמד לזכייה לא יעביר את הפרטים כפי שיתבקש על ידו בהודעה במועד העברת הפרטים ו/או
שנמצא כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה ,ייפסל אותו משתתף ,המינהלת ,תשלח
הודעה כאמור בסעיף  22לעיל למשתתף אשר דורג כמועמד לזכייה הבא בתחרות ,וכך הלאה עד לאיתור זוכה
בפרס ו/או בפרס הראשון העונה על תנאי תקנון זה.
 .22לאחר שהמועמד לזכייה שלח את הפרטים כפי שיתבקש על ידו בהודעה ואותו מועמד עמד בתנאי התקנון
לזכייה ,הוא יקבל את הפרס.
 .23המינהלת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,למנוע השתתפות של משתתף כלשהו
במבצע ,וכן יהיה רשאי לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף במשחק תוך כדי ביצוע מרמה ,עבירה
על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב ,אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 .24המינהלת רשאית למסור פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב או תוך
הפרת התקנון או כל דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו ,ו/או שפעל באמצעים
שאינם כשרים וראויים על מנת להגדיל את מספר ההצבעות עבורו ,גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל.

לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל
ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.
 .25זכייתו של הזוכה במבצע עשויה להיות מסוקרת ,לרבות לצורך קידום מכירות של המינהלת ועיריית רעננה
ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו ,לרבות באינטרנט ,רדיו ,טלוויזיה
ובעיתונות.
 .26המשתתפים פוטרים בזאת את המינהלת ועיריית רעננה באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי
לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מזכייה בפרס ומימושו.
 .27המינהלת או עיריית רעננה לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים
המוצגים באתר ,facebookוהיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים ,זכויות קניין רוחני כלשהן,
סימני מסחר או סודות מסחריים ,בקשר עם התכנים המוצגים באתר  facebookו/או בקשר עם העלאת טיפים ו/או
תמונות לאתר ה facebook -על ידי המשתתפים ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים ו/או משתתפים
במבצע באתר.
 .28המינהלת או עיריית רעננה לא יישאו באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים ,זכויות קניין רוחני
כלשהן ,סימני מסחר או סודות מסחריים בקשר עם העלאת תמונות לאתר ה facebook -על ידי המשתתפים
במבצע ,והאחריות כולה חלה על המשתתפים במבצע באופן בלעדי.
 .29המינהלת ועיריית רעננה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר
 facebookוהם אינם מתחייבים כי השירותים הניתנים באתר ,כולם או חלקם ,יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא
טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי תחום צעירים או עיריית רעננה או מפני קלקולים ,נזקים או
תקלות בתוכנה ,בחומרה ובקווי תקשורת ,אצל המינהלת או עיריית רעננה או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
פעילות האתר תלויה ,בין היתר ,בצדדים שלישיים ומינהלת ועיריית רעננה אינם אחראים לכל מעשה או מחדל
של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי
כלשהו כתוצאה מהאמור.
 .30המינהלת ועיריית רעננה שומרים לעצמם את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהמבצע ,שלביו ,תוכנו,
מתכונתו ,נהליו ותקופתו ,על פי שיקול דעתם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר
יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע או מינהלת לערוך את אותו שלב או חלק
במבצע .על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת דף הקבוצה ו/או בכל דרך אחרת אשר המינהלת
תמצא לנכון.
 .31המינהלת ועיריית רעננה רשאים לשנות את מבנה המבצע ,שלביו ,תוכנו ,מתכונתו ונהליו ,תקופתו ,על פי
שיקול דעתם המוחלט במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה .על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן
הודעה במסגרת דף הקבוצה ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא ימצאו תחום צעירים ועיריית רעננה לנכון.
 .32המינהלת ועיריית רעננה ישמרו על פרטיות הגולשים ולא ימסרו פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו
מורשה לכך עפ"י דין ,למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו .סמכות שיפוט והדין החל על תקנון
זה ,פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו
להכרעה בפני הערכאה השיפוטית.

