תקנון הגרלה
חברת נזרין טורס בע "מ  ,ח " פ ( 510682974להלן " :עורכת המבצע " ) עורכת מבצע להגרלת שוברים לחופשות
בארץ או בעולם  ,והכל בהתאם להוראות תקנון זה הנערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין  ,התשל "ז – ( 1977להלן" :המבצע" ).
.1

.2

.3

.4

פרשנות:
.1.1

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

.2.1

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.

.3.1

כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא י ינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

כללי:
.1.2

עורכת המבצע תהיה רשאי ת להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או
להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי לרבות לגבי מועד ההגרלה ,בכל עת ,בכפוף להוראות הדין,
בכתובת
בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע
(http://www.ntours.co.il/campaigns/sales2017/להלן" :אתר האינטרנט של עורכת המבצע").

.2.2

ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של עורכת המבצע בכל עת וכן במשרדי עורכת
המבצע שברח' פאולוס ה 6-בנצרת ,במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

פרטי המבצע:
.1.3

תקופת המבצע תהא החל ביום  13.03.2017עד  18.03.2017בין השעה  09:00לשעה ( 18:00להלן:
"תקופת המבצע").

.2.3

ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי תקופת המבצע ,לרבות קיצור או הארכת תקופת המבצע,
תפורסם הודעה מתאימה באתר האינטרנט של עורכת המבצע.

הזכאים להשתתפות בהגרלות:
. 1.4

הגרלת "כל יום ":
.1.1.4

זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם שגילו מעל  18שנים במועד תחילת תקופת המבצע,
ירכוש ויבצע תשלום מלא ביום ההגרלה כל שירות תיירותי שהוצע בתקופה המבצע.
בכל יום במהלך תקופת המבצע יוגרלו שני פרסים במסגרת הגרלת "כל יום".
יובהר כי ,רכישות אשר יבוצעו בין הימים
 18:00ייכנסו להגרלה של יום למחרת.

 13.03.17ועד  17.03.13אחרי השעה

להסרת ספק ,רכישה לאחר תום תקופת המבצע ,לא תאפשר השתתפות בהגרלה.
.2.1.4

יובהר ,כי ההשתתפות בהגרלה נעשית על ידי רכישת כל מוצר תיירותי במהלך
תקופת המבצע בלבד.

.3.1.4

משתתפים אשר יוכרזו כזוכים בהגרלת "כל יום" יזכו באחד מהפרסים הבאים
(טל "ח)( :להלן – פרס הגרלת כל יום) ,בהתאם ליום הגהרלה ,והכל כמפורט להלן;
.1.3.1.4

4
,חבילת נופש זוגית לאנטליה,
ביום שני 13/03/2017 -
לילות ,מלון  *5ע"ב הכל כלול לא כולל חגים ועונה (יולי  +אוגוסט)
ליציאה עד 31/12/2017

או
 3לילות בחדר זוגי במלון  *5ע"ב חצי פנסיון  -עקבה ( סופ"ש או
אמצ"ש) ליציאות עד  30/06/2017לא כולל חגים ועונה (אפריל  +יולי +
אוגוסט)
.2.3.1.4

זוגית באנטליה ,סופ"ש
יום שלישי  14/03/2017 -חבילת נופש
מלון  *5ע"ב הכל כלול המראה עד .31/03/2017

או
חדר זוגי ל 4 -לילות בטאבה הייטס במלון ( Sofitel Taba Heightsסופ"ש
או אמצ"ש) ליציאות עד  30.06.2017לא כולל חגים ועונה (אפריל  +יולי +
אוגוסט).
.3.3.1.4

זוגית באנטליה ,סופ"ש
יום רביעי  15/03/2017 -חבילת נופש
מלון  *5ע"ב הכל כלול המראה עד .31/03/2017

או
חדר ל 4 -לילות בטאבה הייטס במלון
ליציאות עד  30.06.2017לא כולל חגים ועונה.
(סופ"ש או אמצ"ש)
(אפריל  +יולי  +אוגוסט)

Strand Resort Taba Heights

.4.3.1.4

 3לילות
יום חמישי  16/03/2017 -חבילת נופש זוגית,
באנטליה ,מלון  *5ע"ב הכל כלול למימוש עד ה.20/05/2017 -

או
 2לילות בחדר זוגי ע"ב א.בוקר במלון גראנד פארק רמאללה (סופ"ש או
אמצ"ש) ליציאות עד  30.06.2017לא כולל חגים ועונה.

 2לילות בחדר זוגי בעמאן במלון *5
יום שישי 17/03/2017 -
ע"ב ארוחת בוקר ליציאות עד  30.06.2017לא כולל חגים ועונה
(אפריל  +יולי  +אוגוסט) .

.5.3.1.4

או
2
.6.3.1.4

לילות בחדר זוגי ,סופ"ש במלון מובנפיק רמאללה ע"ב ארוחת בוקר
ליציאות עד  30.06.2017לא כולל חגים.
למלטה המראה עד
שבת  18/03/2017 -חבילת נופש זוגית
 31/05/2017לא כולל חגים 3 ,לילות במלון  *4ע"ב ארוחת בוקר.

או
חדר אחד זוגי במלון קראון פלזה אילת למימוש עד סוף שנת  ,2017על
בסיס ארוחת בוקר ומקום פנוי ושיקולי תפוסה (לא כולל יולי ,אוגוסט
וחגים)
מובהר מעבר לכל ספק כי החברה שומרת על זכותה לשנות את הפרסים
המפורטים לעיל  ,חלק או כולם  ,ולזוכה לא תעמוד כל טענה בגין כך .
עוד מובהר כי הפרס יינתן לאדם שפרטיו רשומים על הקבלה ועל פי נהלי והנחיות
החברה .
מובהר כי הגרלת הפרס הראשון תבוצע לפי מספר תעודת זהות של הזוכה כפי
שנרשמה בקבלה במערכת החברה .
. 2.4

הגרלת "החזר תשלום ":
. 1.2.4

זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם שגילו מעל  18שנים במועד תחילת תקופת המבצע,
אשר ירכוש ,כל שירות תיירותי שהוצע בתקופת המבצע ,ואשר ישלם מלוא עלות
השירות התיירותי " .שירות תיירותי " לעניין זה ,נופש בארץ או בחו"ל ,טיסה ,לילה
במלון בארץ או בחו"ל וכיוצא באלה.
אחד מהמשתתפים אשר יוכרז כזוכה בהגרלת "החזר תשלום" יזכה בפרס הבא –
השבת התשלום ששילם בפועל ביום הרכישה (להלן – פרס החזר תשלום ) .אופן
השבת התשלום יבוצע באופן בו בוצע התשלום ,למעט אם התשלום בוצע במזומן
אזי התשלום יוחזר בשיק .רכישת השירות התיירותי בוצעה על ידי קבוצת אנשים
( 3אנשים ומעלה שאינם בני משפחה מקרבה ראשונה )  ,אזי הפרס יוגבל לשני
אנשים .
מובהר כי הגרלת הפרס תבוצע לפי מספר תעודת זהות של הזוכה כפי שנרשמה
בקבלה במערכת .

. 3.4

הגרלת " פרס ראשון ":
.1.3.4

זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם שגילו מעל  18שנים במועד תחילת תקופת המבצע,
אשר ירכוש וביצע תשלום מלא במהלך תקופת המבצע כל שירות תיירותי שהוצע
בשבוע זה.

.2.3.4

אחד מהמשתתפים אשר יוכרז כזוכה בהגרלת "פרס ראשון" יזכה בפרס הבא -
(להלן – הפרס הראשון)
טיול מאורגן זוגי ,מבית היוצר של נאזרין טורס ,על בסיס מקום פנוי ,ולפי מועדים
הקבועים לטיולים אלה ליציאות בשנת . 2017
מובהר כי הגרלת הפרס הראשון תבוצע לפי מספר תעודת זהות של הזוכה כפי
שנרשמה בקבלה במערכת .

.5

.6

אופן פרסום המבצע:
.1.5

הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט של החברה ,באתר האינטרנט
של שבוע המכירות המיוחד ,בעיתונות  ,בשלטי חוצות ובעמוד החברה ברשת הפייסבוק.

.2.5

עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

מועד עריכת ההגרלות:
.1.6

.2.6
.7

ההגרלות תיערכנה בכל יום בין התאריכים  13.03.17ועד ל 18.03.17 -במשרד הראשי של החברה
בנצרת בהשתתפות עובד עורכת המבצע ובפיקוח מפקח המבצע ,עו"ד הרצל רבניאן או מי שימונה
ע"י המפקח לצורך פיקוח על עריכת ההגרלה באופן הבא:
.1.1.6

בשעה  18:00בכל יום בתקופת המבצע ,יוגרל פרס הגרלת כל יום ,לרוכשים באותו
יום עד השעה .18:00

.2.1.6

בשעה  19:00ביום  18.03.17יוגרל פרס החזר תשלום לכלל הרוכשים במהלך תקופת
המבצע.

.3.1.6

בשעה  19:00ביום  18.03.17יוגרל הפרס הראשון לכלל הרוכשים במהלך תקופת
המבצע.

ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד הגרלה/ות ,תפורסם ,בסמוך למועד ההחלטה על
השינוי ,הודעה באתר האינטרנט של עורכת המבצע בדבר מועד ההגרלה החדש.

פרסום תוצאות ההגרלות:
.1.7

יובהר ,כי משתתף יוכל לזכות באחד או יותר מהפרסים (פרס כל יום ,פרס החזר תשלום ופרס
ראשון) .

.8

.9

.2.7

תוצאות ההגרלות תפורסמנה בסמוך למועד עריכתה במשרד הראשי ,באתר האינטרנט של
החברה ובאתר האינטרנט של תקופת המבצע ובעמוד החברה ברשת הפייסבוק.

.3.7

עורכת המבצע שומרת לעצמה את שקול הדעת הבלעדי להוסיף ו/או לשנות פרסים.

אופן קבלת הפרס:
.1.8

ניתן יהיה לממש את השובר על פי תנאיו.

.2.8

עורכת המבצע שומר ת לעצמ ה את הזכות לשנות את סוג י הפרס ים ו/או את זהות הספק נות ן
הפרסים.

.3.8

עורכת המבצע לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס בו זכה
בכל אופן שהוא.

.4.8

עורכת המבצע שומר ת לעצמה הזכות לעכב/לבטל את הענקת פרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בפרס
לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים ,ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה
ומקרה:
.1.4.8

ביטול ההזמנה שעשה בשבוע המכירות

.2.4.8

חשש לאי תקינות ו/או זיוף.

.3.4.8

סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס.

.4.4.8

סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס.

.5.4.8

אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

.5.8

כתנאי לקבלת הפרסים יידרשו הזוכים ,להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס
הצהרת זוכה בנוסח המפורט בנספח א' להלן בעת קבלת שובר הפרס.

.6.8

עורכת המבצע תאפשר לכל זוכה לקבל את שובר הפרס עד  60ימים מיום ההכרזה על הזוכה.
מימוש הפרס ייעשה לפי התנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס ותאריכים שפורטו בס'  8.1לעיל.

.7.8

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמו ותמונתו של כל אחד מן הזוכים בכל
אמצעי מדיה ובכל מועד שתמצא לנכון.

אופן מימוש הפרס:
.1.9

האחריות על מימוש הפרסים הינה על הזוכ ים בלבד .עורכת המבצע לא תישא בכל באחריות בגין
אי מימוש פרס בגין סיבות התלויות ,בעקיפין ו/או במישרין בזוכה .

.2.9

בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת המבצע תהיה רשאי ת שלא לאפשר מימוש
פרס מן הפרסים על ידי מי ש זכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
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. 21

.3.9

עורכת המבצע לא תהיה אחראי ת לטיב הפרס ים ו/או איכו תם ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר
יתגלה בם ו/או בכל חלק מפרס כלשהו לרבות לגבי הטיסות ,המלון ויתר רכיבי הפרסים.

.4.9

כל אחד מן ה זוכים בהגרלות פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמ ה מכל טענה או תביעה לגבי
כל נזק ,שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר ,אשר יתגלה בפרס מן
הפרסים.

הצהרות המשתתף:
.1.01

בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא
תקנון זה וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או ה מבקש
להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.2.01

המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת
ו/או בעקיפין
המבצע ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין
במבצע.

המפקח:
.1.11

כמפקח על המבצע ישמש עו"ד הרצל רבניאן מרחוב פאולוס השישי נצרת (להלן" :המפקח").

.2.11

המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להבהרות במקרה של אי הבנה ,ספק או קושי,
לרבות בפרשנות התקנון ,וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע ,לרבות
הזוכה בהגרלה או לטוענים לזכייה.

.3.11

החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף ,הזוכה
והמועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח .

.4.11

גילוי נאות – עו"ד הרצל רבניאן הינו עובד של חברת האם של החברה.

הגבלת השתתפות:
ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי  ,מנהלי ,שותפי ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה של
עורכת המבצע וכל חברה בבעלות משפחת עפיפי ,המפקח ,וכן של כל מי שסייע לעורכת ההגרלה
בעריכת ההגרלה לרבות יועצים ,פרסומאים ובתי דפוס .כמו כן ההשתתפות אסורה על עובדי
משרד עוה"ד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' ועל בני משפחותיהם.

* סוף *

נספח א'  -הצהרת זוכה

.1

אני הח"מ ___________ ת.ז ______________ מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כי קיבלתי את הפרס בו זכיתי,
שובר ______________________ (יש לסמן ולהקיף את השובר הרלבנטי) ,במסגרת מבצע ההגרלה
שערכה חברת נזרין טורס בע"מ (להלן " :הפרס" " ,ההגרלה" ו " -החברה" ,בהתאמה).

.2

הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישות ו/או השגות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או
המפקח על ההגרלה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם
בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.

.3

הנני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסם את שמי בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שהחברה תמצא לנכון.

.4

הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שיבחר ע"י החברה
לצורך פרסום החברה וזכייתי בהגרלה .עם זאת ,ידוע לי כי קבלת הפרס אינה מותנית בהסכמתי להשתתף
בצילומים וכי אני רשאי לסרב להשתתף בצילומים.
החברה או באי כוחה יחליטו על ביצוע הצילומים וכל הפרטים הנלווים להם .ידוע לי כי החברה רשאית
אך אינה מחויבת לעשות שימוש בחומר הצילומי שיעמוד לרשותה בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה
זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הצילומים.

.5

הנני מודע כי האחריות לאיכות הפרס הנה של הספק בלבד ,במסגרת האחריות המוענקת על ידי אותו ספק
למוצריו ו/או שירותיו וכי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בגין טיב
ו/או איכות הפרס.

.6

הנני מצהיר/ה כדלקמן:
אינני עובד או מנהל או שותף בחברה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
א.
אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח על ההגרלה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
ב.
אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לחברה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים ,פרסומאים
ג.
ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
אינני עובד משרד עוה"ד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' ואינני בן משפחה של עובד במשרד עוה"ד יעקב
ד.
סלומון ליפשיץ ושות'.

.7

הנני מצהיר כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי ,לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

ולראייה באתי על החתום:

______________

______________

______________

______________

שם פרטי  +משפחה

ת.ז.

חתימה

תאריך

