תקנון תחרות גולשים ”אמריקה בישראל“ של שברולט כהן מוטורס חדרה
כהן מוטורס חדרה (להלן :שברולט כהן מוטורס חדרה) מתכבדת להכריז על תחרות "אמריקה בישראל " שתיערך
בעמוד ה FACEBOOK-של כהן מוטורס חדרה בכתובת:

/https://www.facebook.com/chevrolet.cohen.hadera
הי נך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה .ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את כהן
מוטורס חדרה או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם התחרות ,בלא
יוצא מן הכלל .התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ,אולם מתייחסים גם לנקבה.
 .1מתווה התחרות
 .2התחרות תתקיים בכל יום א' בתאריכים 8,15,22,29/4
 .3הגולשים המעוניינים להשתתף בתחרות ,אשר מנהלים חשבון פרטי ב( FACEBOOK -חשבון הFACEBOOK -
של אדם יחיד בלבד ,ולא חברה ו/או קבוצת אנשים) ,ואשר נמצא בשימוש האישי של אותו אדם ,ואשר אינו משמש
למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או כל מטרה אחרת) ,יצטרפו כאוהדים לעמוד שברולט כהן מוטורס
חדרה .לאחר אישור כאמור ,יוזמנו הגולשים להיכנס לפוסט התחרות בעמוד שברולט כהן מוטורס חדרה.
 .4במהלך תקופת הפעילות יעלו מספר פוסטים תחת "אמריקה ב " Jems-שת"פ בין "כהן מוטורס חדרה" ובין
"  Jemsקיסריה" הפעילות כוללת הגרלה לזכות בארוחה במתנה ב " Jems" -אשר חברת "כהן מוטורוס" אחראית
לאסוף את הזוכים בהגרלה ולהחזירם בבטחה .על המשתתפים בפוסט יש לציין למה דווקא להם מגיע לזכות
בארוחה מתנה ואיסוף ובין המשתתפים יוגרל זוכה כל יום חודש במהלך חודש אפריל ,הזוכה זכאי לאיסוף שלו ושל
עוד חמישה חברים ל-סניף קיסריה של ה"Jems" -
 .5כהן מוטורס חדרה שומרת לה את הזכות לא לפרסם ואף למחוק פוסטים ותמונות שלא ברוח הפעילות ,פוגעניות,
ו/או כוללים שימוש בשפה לא מקובלת/גסה וכו'.
 .6זכותה של כהן מוטורס חדרה לעשות שימוש בתמונות שישלחו אליה ע"י הגולשים ,למטרת פרסום התחרות,
בחשבון הפיסבוק ,באינסטגרם ובכלל המדיה הציבורית.
 .7בכל תקופת התחרות יבחרו  6זוכים.
 . 8בנוסף לזוכה הנ"ל ,צוות השופטים יבחר עוד זוכה מילואים .ככל שאחד הזוכים ייפסל מכל סיבה שהיא או לא
ייצור עם קשר עם כהן מוטורס חדרה כאמור לעיל ובמועד הנ"ל ,תועבר הזכאות בפרס לזוכה המילואים הבא אחריו,
וככל שהבא אחריו ייפסל ,יחול האמור לעיל בהתאמה לזוכה הבא.
 .9כהן מוטורס חדרה תיצור קשר עם הזוכה באמצעות ה FACEBOOK-ותשאיר לזוכה פרטי התקשרות בהודעה
פרטית בעמוד שברולט כהן מוטורס חדרה ,אליהם יחזור הזוכה תוך  2ימי עסקים מיום הכרזתו ,לצורך אימות
פרטים ותיאום קבלת הפרס.
הכרעת השופטים
 .1כהן מוטורס חדרה וצוות השופטים יהיו המחליטים הבלעדיים בכל הקשור לתחרות זאת ,ובכלל זה ,רשאים לפסול
כל משתתף ו/או תוכן שהועלה מכל סיבה שהיא ,ולמשתתף לא תהא כל דרישה או תביעה כנגד כהן מוטורס חדרה או
מי מטעמה בעניין זה.
 .2מבלי לגרוע באמור לעיל ,כהן מוטורס חדרה וצוות השופטים רשאים להחליט ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,על
פסילתו של משתתף שפעל באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן שאיננו תואם את רוח תחרות
זו ו/או פעל באמצעים שאינם כשרים כלשהם ,והם רשאים למנוע ממנו להשתתף בתחרות ו/או לפסול את זכייתו בה.
 .3מבלי לגרוע באמור לעיל ,כהן מוטורס חדרה וצוות השופטים רשאים על-פי שיקול דעתם הבלעדי לפסול משתתף
או להוריד את התוכן שכתב אם הוא מכיל תוכן פוגעני ו/או מעלי ב ו/או פוגעת ברגשות הציבור ו/או בוטה יתר על

המידה ו/או אינו הולם את התחרות ו/או אם יש חשד כי התוכן הועתק על-ידי המשתתף תוך הפרת זכויות קניין
רוחני של צד שלישי כלשהו ,ו/או מכל סיבה אחרת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .4תוצאות התחרות והכרזת הזוכים על-ידי השופטים יהיו סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור ,ולא יהיו נושא
לדיון משפטי ,לפי סעיף  33לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג .1973 -
הענקת זכויות היוצרים באופן בלעדי ל -כהן מוטורס חדרה.
 . 1כל משתתף מצהיר כי התוכן שכתב והעלה במסגרת התחרות ,נכתב ,נוצר ,והומצא על-ידי המשתתף עצמו ,ולא תוך
העתקה ו/או שימוש בתוכן אחר ,כולו או חלקו ,בין אם של משתתף אחר או של כל צד שלישי אחר כלשהו ,וכל
משתתף מצהיר ומאשר שהתוכן שכתב אינו מפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.
 . 2כתב המשתתף תוכן בניגוד לאמור לעיל ,יישא המשתתף באחריות המלאה והבלעדית לכך ,ומבלי לגרוע באמור
לעיל ,המשתתף ישפה ויפצה את כהן מוטורס חדרה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפיהם בגין
הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שנעשתה על-ידי המשתתף.
 .3בהשתתפותו בתחרות מעניק בזאת כל משתתף לכהן מוטורס חדרה ,באופן בלתי חוזר וללא תמורה ,את זכויות
היוצרים וזכויות הקניין הרוחני וכל זכות אחרת ,בתוכן שיצר ,ומאשר בזאת ,באופן בלתי חוזר ,כי כהן מוטורס חדרה
תהא הבעלים הבלעדיים ובעלת הזכויות הקנייניות בכל תוכן כאמור שצולם או נכתב על-ידי משתתף במסגרת תחרות
זו.
 . 4כל משתתף בתחרות (בין אם זכה ובין אם לאו) מצהיר ומאשר בזאת שידוע לו ,והוא מסכים ,שכהן מוטורס חדרה
כבעלת הזכויות הקנייניות בתוכן ,תהא רשאית להשתמש בו ,כולו או חלקו ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לצרכי
שיווק ,פרסום וקידום מכירת ,וכל משתתף מעניק בזאת לכהן מוטורס חדרה באופן בלתי חוזר ,וללא תמורה ,את
זכויות הפרסום ,השידור ,ההפצה ,המכירה ,ההעברה ,עיבוד ,עריכה ,שילוב במדיה מסחרית ,או בכל דרך אחרת ,ובכל
אמצעי מדיה ,לרבות בעיתונות ,בחוברות הפצה ,בגלויות ,באתרי אינטרנט וכו' ,בתוכן הנ"ל.
 . 5בהשתתפות בתחרות זו מצהיר כל משתתף ומאשר כי אין לו ולא יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין
וסוג שהוא בקשר לזכויות הקניין הרוחני הנ"ל ו/או השימוש שיעשה בהם על-ידי כהן מוטורס חדרה או מי מטעמה,
וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד כהן מוטורס חדרה או מי מטעמה בגין
הנ"ל.
 .6בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף או זוכה את הסכמתו הבלתי חוזרת כי כהן מוטורס חדרה תעשה שימוש
בשמו ,פרטיו ,דמותו ,קולו או תמונתו של משתתף ו/או בתוכן שכתב ,בין אם זכה ,אם לאו ,לצורכי שיווק ופרסום,
ובכלל זה ,יפרסמו את שמו ,פרטיו ,דמותו ותמונתו והתמונה שהעלה ,במסגרת סיקור התחרות ו/או הקמפיין
השיווקי ,ו/או בכל עת אחרת ,והפרסומים האמורים יהיו ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן.
הפרס
הפרס לזוכים בתחרות -הסעה לפאב  JEMSקיסריה חשבון של  ₪ 500לטובת הזוכה ועד  5מחבריו לשתייה וארוחה
בפאב
במידה ולא ינוצל מלא סכום הזכייה לא יינתן עודף חזרה
במידה וחשבון השולחן המשותף יהיה מעל לסכום הזכייה ההפרש ישולם ע"י הזוכים
האירוח יהיה רק בימי א' הבאים )8,15,22,29/4( :חודש אפריל
איסוף הזוכים ייקבע מנקודת איסוף אחת בשעה  21:00ופיזור ויציאה מהפאב עד  23:30והחזרה לנקודת פיזור אחת,
טווח נסיעה של  30ק"מ מהפאב.
לכהן מוטורס חדרה האופציה לסרב להעלות את הלקוח בדרך חזרה במידה והוא שיכור מידי  ,בהחלטת הנהג.
ניתן לזכות פעם אחת בלבד.

שונות
 .1מובהר בזאת ,כי התחרות תתבצע באתר האינטרנט והרשת החברתית " "FACEBOOKובהתאם לתנאי השימוש
באתר .-FACEBOOKכהן מוטורס חדרה ו/או מי מטעמה ,פועלים תחת חסות האתר ,ולא יהיו אחראים לכל נזק
מכל מין וסוג שהוא ו/או לכל הפרה כלשהי מכל מין וסוג שהיא שתיגרם לגולש ו/או למשתתף עקב השתתפות
בתחרות ו/או בקמפיין ו/או באתר ה.FACEBOOK-
 .2כל משתתף ו/או גולש מצהיר ומאשר שהוא פוטר בזאת מראש ,את כהן מוטורס חדרה ו/או מי מטעמה ,מכל
אחריות לכל נזק כאמור שייגרם תוך כדי או עקב שימוש בעמוד כהן מוטורס חדרה.
 .3בנוסף ,ומבלי לגרוע באמור לעיל ,כל מ שתתף מצהיר ומאשר בזאת כי הוא הסכים מרצונו החופשי להשתתף
בתחרות ,ובכלל זה להעלות תוכן ,ולהעלות את תמונתו המופיעה בפרופיל שלו ל–  FACEBOOKוכי הוא פוטר
בזאת את כהן מוטורס חדרה ו/או מי מטעמה מכל דרישה ו/או טענה בעניין זה.
 .4כהן מוטורס חדרה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא ,לרבות נזק לגוף או לרכוש,
שייגרם למשתתפים או לזוכים ,ככל שייגרם ,לרבות נזק שייגרם תוך כדי או עקב השתתפות בתחרות או מימוש
הפרס ,והמשתתפים מצהירים בזאת שהם פוטרים את ו/או מי כהן מוטורס חדרה ו/או מטעמה מכל דרישה תביעה
בגין כל נזק שייגרם להם כאמור לעיל.
 .5עצם השימוש של המשתתף באתר ,בעמוד כהן מוטורס חדרה ,ובתחרות ,מהווה הסכמה מצידו לכך שכל פרט אשר
יעלה לעמוד ה ,-FACEBOOKיהיה חשוף לצדדים שלישיים וכן מהווה הסכמה לכהן מוטורס חדרה ו/או מי מטעמה
לעשות כל שימוש בפרטים הנ"ל ,על-פי כל דין ,לרבות פרסומם ברבים ,כאמור לעיל בתקנון זה.
 . 6השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצדו לכך כי עורך התחרות ומי מטעמו יוכל לקיים פיקוח אודות
השימוש הנעשה באתר ,באמצעים הנחוצים .עורך התחרות רשאי להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או
בקר ה על האתר והתחרות ו/או פיתוח האתר ו/או שמירה על איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של עורכת
התחרות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
 . 7ככל שהדבר נוגע לעורך התחרות ,עורך התחרות ישמור על פרטיות הגולשים ולא ימסור פרטים מזהים אודות
הגולשים למי שאינו מורשה לכך על -פי כל דין ,למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם על-ידי המשתתף עצמו ו/או
באמצעות אתר  ,FACEBOOKולמעט כאמור בתקנון זה.
 .8כהן מוטורס חדרה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי ולא תהיה להם כל חובה כלשהי ,לרבות פיצוי ו/או
תשלום כלשהו ,במידה והתחרות לא תחל ו/או תופסק ,מכל סיבה שהיא ,לרבות סיומה על ידי האתר.
 . 1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .2ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדיה של כהן מוטורס חדרה או מי מטעמה ,ובכלל זה על עוזריה ,מנהליה,
שותפיה ובני משפחותיהם ,וכן על כל מי שהשתתפות בתחרות אסורה עליו ע"פ כל דין.
 .3כהן מוטורס חדרה תהא רשאית ,על -פי שיקול דעתה הבלעדי ,להוסיף ,לשנות ,לתקן ,או לעדכן את התקנון ,את
הפרסים ,את תנאי התחרות ,ו/או כל שינוי אחר בעניין תחרות זו ,ובכלל זה להאריך את התחרות ,להוסיף משימות
נוספות וכן פרסים נוספים ,וככל שתעשה כן ,יעודכן תקנון זה מעת לעת.
 .4כהן מוטורס חדרה תהא רשאית להפסיק תחרות זאת בכל עת ומכל סיבה שהיא.

 . 5כל מתמודד ,בעצם השתתפותו בתחרות ,מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה ,כי הוא מסכים ומאשר את
האמור בו ,וכי הוא עומד ויעמוד במשך כל התחרות בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

