תקנון פעילות טיולון טיק טק מתנה  -מאמא גורו
אנא קראי את תקנון ההרשמה לפעילות ואשרי את תנאי הרישום שלפניך ,כדלקמן :

הגדרות

עורכת הפעילות :מאמא גורו ח.פ ,515422244 .רחוב רפפורט  3כפר סבא טלפון:
 09-8350666אתר) /https://www.mamaguru.co.il :להלן" :עורכת הפעילות /
"מאמא גורו" " /החברה"(.
משתתפת :זכאית להשתתף בפעילות כמפורט בתקנון זה ,אשר כתבה טיפ לטיול
מושלם באביב עם הילדים כמפורט בחלק "בחירת התגובה הזוכה" כמפורט בתקנון
זה וכן קיימה את כל הוראות תקנון זה ובלבד שמלאו לה  18שנים.

מבוא

●

ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאי התקנון שלהלן .האחריות
המלאה להכרת התנאים שלהלן וההשתתפות בפעילות עפ"י
תנאים אלו חלה ,בכל עת ,על המשתתפות בלבד .השתתפות
בפעילות כמוה כהסכמת המשתתפת לתנאי התקנון המפורטים
להלן.

●

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההשתתפות בפעילות ,לרבות
בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או בפייסבוק ו/או באתר עורכת
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

●

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה ,הכוונה ,כמובן,
הנה לנשים ולגברים כאחד.

תקופת הפעילות

●

הפעילות תיערך החל מיום  26.2.19משעה  08:00ועד ליום
 10.04.19בשעה .23:59

●

משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של
מפעילת הפעילות -מאמא גורו )להלן" :עורכת הפעילות"( בהתאם
לעדכון אשר יפורסם על ידה ולמשתתפת לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בגין כך.

זכאיות לפעילת

●

זכאית להשתתף בפעילות מי שעומדת בתנאים הבאים במצטבר
)להלן" :משתתפת" או "משתתפות"(

●

משתתפת מגיל שמונה עשרה ) (18שנים ומעלה.

●

משתתפת אשר מילאה טופס פעילות באופן תקין באתר עורכת
הפעילות ונרשמה לפעילות בהתאם להוראות המופיעות בטופס
הפעילות.

●

משתתפת שאינה נחזית כחשודה על ידי עורכת התחרות כדמות
פיקטיבית ברשת.

●

בעלת אזרחות ישראלית שמרכז חייה בישראל.

●

עומדת ביתר התנאים המופיעים בתקנון זה.

●

מובהר כי קטינות מתחת לגיל  18אינן מורשות להשתתף בפעילות
ולא יזכו בפרס כהגדרתו בתקנון זה.

מהות הפעילות

●

פעילות "האביב קרב ואת יכולה לקבל טיולון  tiktakמושלם
במתנה"

●

על כל משתתפת בפעילות למלא פרטים ושאלות בטופס פעילות
שמופיע באתר של עורכת הפעילות בדף פעילות "האביב קרב ואת
יכולה לקבל טיולון  tiktakמושלם במתנה"

●

דרישות :על המשתתפות למלא פרטים אישיים ולהשיב על שאלה
אחת הנוגעת לטיול באביב עם הילדים .המשתתפת שהוסיפה
תגובה בהתאם למפורט בחלק "בחירת התגובה הזוכה" במיקום
שנקבע מראש באתר ע"י עורכת הפעילות  -תהא מועמדת לזכייה
בפרס וככל שתעמוד בתנאי תקנון זה ,תזכה בפרס.

●

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי
לפסול כל תגובה מכל סיבה שהיא ,לרבות ובין היתר בשל הפרת
זכויות יוצרים ,תגובות פוגעניות ו/או גזעניות ו/או בוטות וכיוצ"ב.

בחירת התגובה
הזוכה

●

בתום הפעילות תיבחר משתתפת אחת שהגיבה את התשובה
המעניינת ביותר לגבי טיפ לטיול באביב עם הילדים ,במיקום
שהוחלט מראש לפי שיקול דעתה הבלעדי ,המוחלט והסופי של
עורכת הפעילות.

●

הזוכה חייבת לעמוד בכל תנאי מתנאי תקנון זה.

●

המשתתפת מוותרת בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה
כלפי עורכת הפעילות /או מי מטעמה בקשר עם בחירת הזוכה
בפעילות.

●

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי פעילות זו אינה הגרלה כהגדרתה
בסעיף  224לחוק העונשין והחלטת עורכת הפעילות  -היא זו
שתכריע בזכייה בלבד.

●

בבחירת הטיפ המנצח לא יינתן משקל להצבעות המשתתפות אלא
להכרעת עורכת הפעילות גרידא.

●

ההכרזה תתבצע עד שבוע ) (7ימים מרגע סיום הפעילות ובכפוף
לשינויים – בהתאם להחלטתה הבלעדית של עורכת הפעילות.

איתור הזוכה
והענקת הפרס

●

איתור הזוכה ייעשה לפי הפרטים האישיים שהושארו על ידי
המשתתפת בעת ההרשמה לפעילות וזאת ממועד הההכרזה על
הזכייה בפעילות ועד  21יום ממועד סיום הפעילות

●

לאחר איתור הזוכה ,תישלח לה הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש
הזכייה בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות .הזוכה תמסור
פרטי התקשרות מלאים דרך שירות הלקוחות של עורכת הפעילות,
בהתאם לדרישת עורכת הפעילות.

●

האחריות על מסירת פרטים נכונים ומדוייקים חלה אך ורק על
המשתתפות ולעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תחול אחריות
על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על הקלדתם באתר.

●

עורכת הפעילות רשאית לבקש מהזוכה שתגיע למשרדיה לצורך
זיהויה באמצעות תעודת זהות .הפרס יוענק לזוכה לאחר וידוא כי
עמדה הבכל התנאים .במידה שהזוכה לא עמדה בתנאים ,או לא
תגיע לקבל את הפרס במועד שיקבע על ידי עורכת הפעילות,
הפרס יועבר לזוכה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,המוחלט
והסופי של עורכת הפעילות.

●

עורכת הפעילות רשאית לדרוש מהמשתתפת אשר זכתה בפרס
להוכיח את עמידתה בתנאי תקנון ההשתתפות ,על מנת לקבל את
הפרס.

●

עורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המועמדת לזכייה בפרס
באמצעות התקשרות עמה באמצעות המייל או הטלפון עד חמש )5
( פעמים במהלך עשרים ואחד ) (21ימי עסקים ממועד סיום
הפעילות ,בשעות העבודה הרגילות של מאמא גורו.

●

הפרס יינתן לזוכה באמצעות נציגת עורכת הפעילות ,אשר תיצור
קשר עם הזוכה ,על פי הפרטים שהעבירה ,כמפורט לעיל.

●

במידה והזוכה אינה יוצרת קשר ומחזירה פרטים הנדרשים ממנה
לצורך זכייתה תוך  21ימים מרגע ההכרזה על זכייתה ,רשאית
עורכת הפעילות להעביר את הזכייה למשתתפת אחרת שתהא
הזוכה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

●

ככל שלא אותרה הזוכה ו/או זכייתה נפסלה בגין אי עמידה בתנאי
תקנון זה ו/או הודיעה כי אינה מעוניינת לקבל את הפרס ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות – אז תפסל זכייתה
ותחתיה תבוא משתתפת אשר דורגה אחריה בהתאם לתנאי תקנון
זה ,אשר תחשב הזוכה בפרס ויחולו עליה הוראות תקנון זה

בהתאמה וחוזר חלילה .מובהר כי הזוכה בפרס שנפסלה לא תהא
זכאית לכל פיצוי שהוא מעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
●

עורכת הפעילות אינה נושאת באחריות ליצירת קשר במידה
והמועמדת לזכייה לא השאירה פרטי כתובת מייל ו/או טלפון ו/או
כל פרט אחר הדרוש ליצירת קשר עמה.

הפרסים

●

הפרס :טיולון  tik takשל  momבשווי  899ש"ח  ,זמן אספקה21 :
ימי עסקים.

●

עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס לפי
שיקול דעתה הבלעדי .במידה ויחול שינוי בפרס לא תהיה
למשתתפות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

●

הפרס שיחולק לזוכה אינו ניתן להחלפה ,לשינוי או להמרה על ידי
זוכה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר.

●

הזכאות לפרס אינה ניתנת להעברה או להסבה אלא באישור בכתב
ומראש שיינתן על ידי מאמא גורו ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

●

יתכנו עיכובים בזמני אספקת הפרס ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

הענקת הפרס

●

הפרס יינתן לזוכה באמצעות נציגת עורכת הפעילות ,אשר תיצור
קשר עם הזוכה ,כמפורט לעיל ,על פי הפרטים שהעבירה במועד
ההרשמה לפעילות ותעדכן את הזוכה בדבר אופן מימוש הפרס,
המועד לקבלתו ,המיקום לקבלתו וכיוצ"ב ,שיקבעו לפי שיקול
דעתה של עורכת הפעילות .הזוכה תקבל על עצמה את תנאי ופרטי
אופן מימוש הפרס ולא תהא לה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה
בקשר לכך.

●

עורכת הפעילות רשאית ליצור קשר עם הזוכה בפרס ולבקש
שתגיע למשרדי עורכת הפעילות לצורך זיהויה באמצעות תעודת
זהות .הפרס יוענק לזוכה לאחר וידוא כי עמדה בכל התנאים
המפורטים בתקנון לשם קבלת הפרס .במידה שהזוכה לא עמדה
בתנאים ,או לא תגיע לקבל את הפרס במועד שיקבע על ידי עורכת
הפעילות ,הפרס יועבר לזוכה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי,
המוחלט והסופי של עורכת הפעילות.

●

יובהר כי אופן מימוש הפרס ייקבע על ידי עורכת הפעילות ולזוכה
לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות,
לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או חלק הימנו.

●

מרגע מסירת הפרס לזוכה לא תעמוד לה כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי עורכת הפעילות לרבות בגין מימוש הפרס או אי
מימושו ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.

●

עורכת הפעילות רשאית לדרוש ממשתתפת אשר זכתה בפרס
להוכיח את עמידתה בתנאי תקנון ההשתתפות ,על מנת לקבל את
הפרס.

אחריות

●

ההשתתפות בפעילות על כל שלביה ,לרבות הקלדת הפרטים
האישיים של המשתתפת ,תהא על אחריותה הבלעדית של
המשתתפת בפעילות.

●

ידוע למשתתפת כי עורכת הפעילות אינה נושאת באחריות באשר
לאובדן פרטים ו/או השתתפות של מי מהמשתתפות כתוצאה
מכשל טכני אשר כתוצאה ממנו נמחקו ,השומדו או שובשו פרטים
כלשהם אשר נשלחו במסגרת הפעילות.

●

מבלי לגרוע מיתר חובותיה והתחייבותיותיה על פי תקנון זה ו/או על
פי כל דין ,המשתתפת מצהירה ומתחייבת כלפי עורכת הפעילות
כי כל הפרטים אשר מסרה הינם נכונים ומדוייקים.

●

המשתתפת פוטרת בזאת את עורכת הפעילות ,מנהליה ,עובדיה
והפועלים מכוחה ,בשמה ומטעמה מכל נזק שיגרם לה עקב
השתתפות בפעילות ,ומצהירה כי ההשתתפות נעשית על דעתה
בלבד.

אחריות

●

עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי מי
מהמשתתפות בפעילות בתמונות ו/או פרטים וכיוצ"ב שהועלו
במסגרת הפעילות ועורכת הפעילות לא תשא בכל אחריות לכך.

●

מובהר בזאת כי האחריות לתוכן הטיפ להריון קל הנה באחריות
המשתתפת בלבד! וכי כל נזק שייגרם לצד ג' כלשהו כתוצאה
מתוכנו ,לרבות אך לא רק ,הפרת זכויות יוצרים ו/או לשון הרע ו/או
הפרת הזכות לפרטיות -תחול על המשתתפת בלבד .יובהר כי
עורכת הפעילות רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,להסיר פוסט
)הטיפים יהיו באתר או בפייסבוק? או גם וגם?( שמצאה כי הוא
מפר את הוראות תקנון זה ו/או את הוראות הדין ולמשתתפת לא
תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל פעולתה זו.

●

האחריות על מימוש הפרס מוטלת על סספקיות הפרס בלבד ואינה
חלה באופן כלשהו על עורכת הפעילות .מובהר ומודגש בזאת ,כי
אין עורכת הפעילות אחראית לאיכות הפרס ו/או לטיבו ,ובכל תלונה
בעניין זה יש לפנות לספקיות הפרס בלבד.

●

נזקים  ,הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס ,יהיו באחריות
הזוכה בלבד .לזוכה ו/או למי מטעמה לא תעמוד כל דרישה ו/או
תביעה ו/או טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל
האמור לעיל בסעיף זה.

●

המשתתפת מתחייבת שלא לשלוח/להעלות לקבוצת עורכת
הפעילות בפייסבוק תכנים /תמונות הכוללים בין היתר :תוכן
למבוגרים בלבד ,קידום שירות למבוגרים בלבד ,שפה גסה ,תוכן
גזעני ,אתני ,פוליטי ,הפליה ,הסתה לשנאה או מעורר התנגדות
אחרת ,תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו ,הפרת זכויות
קנייניות לרבות זכויות יוצרים ,סמים ,הימורים ו/או כל תוכן אשר
עשוי לפגוע ברגשות הזולת וכיוצ"ב ,וכן להימנע מהפצת וירוסים,
ובאופן כללי עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

●

המשתפת מתחייבת בזאת לפצות את לעורכת הפעילות בגין כל
נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות הוצאות
משפטיות ,אשר נגרמו ו\או ייגרמו לחברה ו\או לצד שלישי כלשהו
ואשר קשורים ,במישרין או בעקיפין ,לתכנים ששלחה לאתר ו/או
לעמוד הפייסבוק ו\או כל פעילות או שימוש שביצעה באתר ו/או
בעמוד הפייסבוק ,לרבות אך לא רק ,בגין הצגה ו/או פרסום של
תכנים ו/או תמונות שנעשו על ידה ו/או ע"י בעל הזכות בתמונות,
וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של עורכת הפעילות ,והינה

מוותרת בזאת באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו\או
דרישה כלפי עורכת הפעילות בקשר עם תכנים כאמור ו\או עם
הגלישה באתר ו/או בעמוד הפייסבוק והשימוש בהם.
●

המשתתפת תשא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ותפצה ותשפה
את עורכת הפעילות מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן ,בגין
כל נזק ,אבדן ,הפסד ,הוצאות מכל סוג ומין וכן הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה
ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או
בעקיפין של תקנון זה.

●

עורכת הפעילות תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להקפיא ו/או לבטל ו/או לשלול כליל את השתתפותה של משתתפת
בפעילות .לפיכך ,המפרה האת תנאי תקנון זה ו/או את תנאי
ההשתתפות בפעילות ,תשא באחריות מלאה בגין כל תוצאה,
הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור וכמו כן לא תהא
זכאית לכל פיצוי ו/או שיפוי.

●

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות המלאה ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים
הפעילות ו/או להחליף ו/או לבטל לחלוטין את הפעילות ו/או את
הפרס .לזוכה במסגרת הפעילות ו/או למשתתפת לא תעמוד כל
טענה ו/או זכות כלפי עורכת הפעילות ו/או כל צד שלישי אחר בגין
החלטה כאמור.

●

אחריות לגבי טכנולוגיית העברת התכנים באמצעות האינטרנט:
התכנים מוצגים למשתתפת באמצעות האינטרנט .טכנולוגיה זו
נשענת ,בין השאר ,על זמינותה ,תקינותה ושרידותה של רשת
התקשורת של ספקיות האינטרנט השונות ,אשר בחלק מן האזורים
במדינת ישראל ,התקשורת אינה מלאה ורציפה .עורכת הפעילות ,
עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ,לרבות
נזק מיוחד ,תוצאתי או עקיף ,שנגרם למי מן המשתתפות .לפיכך,
למשתתפת לא תהא כל טענה כלפי עורכת הפעילות ביחס לאובדן,
הפסד או נזק ,בגין טעות ו/או תקלה ו/או כשל טכני או אחר
בהעברת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.

●

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט על
ביטול הפעילות בשל בעיות תקשורת שמקורן בשרתים.

●

זמנים המפורטים בתקנון הנם בהתאם לשעון מערכת המחשב
דרכו מתבצעות הפעילויות השונות .תשומת ליבה של המשתתפת

בפעילות מופנית לכך כי ייתכן שהזמן המוצג בשעונה ו/או הזמן
המוצג בשעון המחשב שלה שונים מזמן מערכת המחשב
באמצעותה נקלטות ההוראות השונות
●

עורכת הפעילות אינה אחראית לטיבו של הפרס ו/או לאיכות
השירות שיינתן על ידי מי מספקי הפרס.

●

המשתתפת בפעילות מסכימה ומתחייבת ,כי כל תקלה ,איחור וכד',
שמקורם בין היתר במלחמה ,שביתה ,שיבושים במערכות
התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון ,לא יחשבו כלל
להפרה של תקנון זה ,ולא יזכו אותה בכל סעד ו/או זכות ו/או
תרופה.

שונות

●

בהשתתפות בפעילות זו מסכימה ,מאשרת ומצהירה כל אחת
מהמשתתפות כי קראה את תקנון הפעילות וכי היא מקבלת על
עצמה את כל הוראותיו וגם אם היא לא קראה את התקנון היא
מסכימה כי התקנון יחול עליה ויחייב אותה לכל דבר וענין.

●

המשתתפת תתחרה בדרך ישרה ,על פי התקנון וחוקי
הפעילות.עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות,
אופי הפעילות ,עצם קיומה או כל חלק ממנה ,לרבות שינוי הפרסים
ומספר הזוכות ,בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל
הודעה מוקדמת ולמשתתפות ו/או לזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בגין האמור.

●

לא ניתן יהיה לערער על תוצאות הפעילות ו/או כל עניין הנוגע אליהן
והקביעתה של עורכת הפעילות בעניין זה תהא סופית ומוחלטת
ואין אחריה דבר.

●

בכל מקרה בו תפר המשתתפת את הוראות תקנון הפעילות ו\או
במידה שיועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,ו\או
שיעלה חשש כי עקפה את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו,
לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתפת מכל סיבה
שהיא ,תהיה הנהלת עורכת הפעילות רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך בנימוק ,למנוע את השתתפותה בפעילות )וזאת
אף אם היתה זוכה המשתתפת בפעילות ללא אותו מעשה( ולא
תהיינה למשתתפת כל טענה ו\או תביעה כנגדה ו\או כנגד מי
מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן.

●

המשתתפת מביעה את הסכמתה המפורשת כי דבר השתתפותה
ו/או זכייתה בפעילות וכל מהלך מימוש הפרס עשויה להיות
מסוקרת לצורך קידום מכירות של עורכת הפעילות ואפשר
שתסוקר ,תצולם ותשודר בכל מדיה שהיא לרבות באינטרנט ,רדיו,
טלויזיה ובעיתונות ללא קבלת כל תמורה )מלבד הזוכה שתמורתה
תהא הפרס האמור( וכי בעצם השתתפותה מביעה המשתתפת את
הסכמתה לפרסום ו/או צילום שמה ותמונותיה במסגרת הסיקורים
והפרסומים האמורים .כן מצהירה המשתתפת כי ידוע לה ששיתוף
פעולה עם עורכת הפעילות לצורך סיקור מועמדותה ו/או הליך
זכייתה ומימושה את הפרס מהווה תנאי עיקרי ומחייב למימוש
הזכייה.

●

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
התקנון כפוף לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת
משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

●

בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות ,תהא לבית המשפט
המוסמך בתל אביב  -יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.הודעה
בדבר שינוי תנאי הפעילות ו\או שינוי הוראות התקנון תפורסם ,ככל
שתעשה,על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות .תשומת
ליבן של המשתתפות מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת
הפעילות יעודכן התקנון .פרסום השינוי באתר עורכת הפעילות
ייחשב כהודעה על פי סעיף זה .התקנון יהיה זמין באתר עורכת
הפעילות וניתן יהיה לעיין בו בכל עת .הנוסח המחייב של התקנון
הוא הנוסח המעודכן המפורסם באתר עורכת הפעילות ,גם אם
משתתפת הסתמכה על נוסח קודם.

●

כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא ,תהיה
באחריות הזוכה ועל חשבונה בלבד .עורכת הפעילות תהיה רשאית
לנכות מס במקור ו/או להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך
עפ"י דין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .עורכת הפעילות לא
תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

●

עובדיה של עורכת הפעילות ו/או בני משפחתם ו/או מי מטעמם
אינם רשאים להשתתף בפעילות.

●

כל השתהות של עורכת הפעילות בקיום זכות המגיעה לה על פי
המפורט לעיל ,או הימנעותה מעמידה על זכותה כאמור ,לא יחשבו
כוויתור על זכויותיה

●

עורכת הפעילות רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל
צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר
ההמחאה כאמור.

●

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל
בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא ,תמשכנה ההוראות
האחרות לעמוד בתוקפן.

●

ט.ל.ח

העברת פרטים

●

אני מאשרת בזאת כי חברת מאמא גורו )"החברה"( ,העורכת את
הפעילות ,תעביר את פרטיי ,כפי שנמסרו בהרשמה לפעילות הנ"ל
לחברות העובדות עימה בשיתוף פעולה ) צדי ג' ( ובפרט ובין היתר
ל -אבוט לברטוריז אס.איי ואבוט מעבדות רפואיות בע"מ )להלן
יחד" :אבוט" ( ,לאומי קארד ,מיננה ,גיטה ,סולגאר ישראל,
אמברוזיה בע"מ ,טבורית ,שטראוס מים ,כרטיסי אשראי לישראל
בע"מ ,שילב בע"מ וקבוצת שילב בע"מ ,מותגי קימברלי-קלארק
ישראל בע"מ ,ניאופארם )ישראל(  1996בע"מ ,נביעות טבע הגליל,
דיינרס ישראל בע"מ ,ד"ר סמואלוב יבוא ושיווק בע"מ ,יוניליבר
בע"מ ,דיפלומט מפיצים ) (1968בע"מ ,אלקליל בע"מ ,הפניקס
חברה לביטוח ,תא לחיים ,מי עדן ,שופרסל בע"מ ועוד חברות צד ג'
נוספות על פי שיקול דעת החברה ולצרכי בקרה ,מחקר ,שיווק ו/או
קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בהתאם לפרטים שמסרתי.

●

בהשתתפות בפעילות אני מאשרת במפורש לחברה ואו מי מטעמה
ולחברות המפורטות לעיל ואחרות על פי שיקול דעת החברה לשגר
אלי מעת לעת הודעות ,עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים
שלהן ,הטבות ייחודיות והזמנות אישיות ,באמצעות דואר ,מסרונים,
שיחת טלפון או הודעות דואר אלקטרוני.

●

כמו כן ידוע לי כי החברה אינה צד לכל התקשרות ,ככל שתהא ,ביני
לבין כל אחת משאר החברות המפורטות וחברות נוספות כאמור,
והיא אינה אחראית על טיב כל שירות ו/או מוצר ו/או הטבה וכיוצ"ב
שיוצעו לי מטעם כל אחת מהחברות להלן ואו מטעמן של שאר
החברות.

●

בהרשמתי להלן אני מוותרת ויתור סופי ומוחלט כלפי החברה על
כל טענה מכל סוג שהוא.

●

להסרת פרטייך ממאגר חברת מאמא גורו ,יש לשלוח מייל לכתובת
 .support@mamaguru.co.ilככל שבשל תקלה כלשהי עדיין
משוגרות הודעות ,עדכונים ,הטבות וכיוצ"ב באמצעות דואר ,דוא"ל,
מסרונים ,שיחת טלפון וכיוצ"ב לאחר בקשת הסרה ,יש לפנות



לשירות הלקוחות של מאמא גורו בטלפון.09-8350666:

