תקנון פעילות
Marlboro – YOUR SUMMER - YOUR TOUCH
.1

מבוא
בתקופה שתחילתה ביום  4.7.2018וסיומה ביום ( 31.7.2018להלן" :תקופת הפעילות")
תערוך מארגנת הפעילות ,חברת פיליפ מוריס בע"מ ,מרחוב הברזל  ,30תל אביב (להלן:
"החברה") ,היבואנית והמפיצה של מותג  ,Marlboroאת פעילות YOUR SUMMER -
( YOUR TOUCHלהלן" :הפעילות") ,למעשנים תושבי ישראל בני  18ומעלה ,אשר יוזמנו
להירשם לפעילות כמפורט להלן.

.2

תנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה
ההשתתפות בפעילות מותנית בהרשמה לפעילות כאמור בסעיף  3להלן ,וכן ,בעמידה
בכל התנאים הבאים:

.3

.2.1

היות הנרשם מעשן בגיל  18ומעלה ביום תחילת הפעילות (היינו ,שתאריך
לידתו לא מאוחר מיום ;)4.7.2000

.2.2

היות הנרשם תושב ישראל;

.2.3

היות הנרשם רשום במאגר המידע של החברה;

.2.4

לא תתאפשר זכייה בפרס העיקרי בפעילות לנרשם אשר זכה בעבר בפרס
אשר שוויו למעלה מ 1,000 -ש"ח באחד מן המבצעים של החברה ומימש
זכייתו כאמור.

הרשמה והשתתפות בפעילות
ההרשמה לפעילות וההשתתפות בה תתבצע כדלקמן:
.3.1

גולש אשר עודכן בדבר הפעילות באמצעות הודעת  SMSמן החברה,
בכתובת
הפעילות
לאתר
להיכנס
יתבקש
( https://www.mymarlboro.co.ilלהלן" :אתר הפעילות") ולהקליד עם
הכניסה לאתר הפעילות את שם המשתמש ואת הסיסמא האישית שלו.

 .3.2גולש אשר הגיע לאתר הפעילות ואין ברשותו סיסמא כאמור בסעיף  3.1לעיל:
.3.2.1

יתבקש עם הכניסה לאתר להקליד את מספר תעודת הזהות
שלו ,שמו המלא וכתובת הדואר האלקטרוני שלו ולאשר כי הינו
מעשן ומעל גיל .18

.3.2.2

מיד כשפרטי תעודת הזהות שמסר הגולש באתר נבדקו ואומת
כי הוא עומד בתנאי ההשתתפות האמורים בסעיפים 2.2-2.1
לעיל ,יקבל הגולש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר
שם משתמש וסיסמא אישית שיאפשרו לו גישה לאתר המבצע.
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.3.2.3

השתתפות תישלל אוטומטית ממי שגילו קטן משמונה עשרה
שנים והוא יקבל הודעה המסבירה לו שהאתר מוגבל למעשנים
בגירים.
לאחר הכניסה לאתר הפעילות באמצעות סיסמא ,יתבקש
גולש אשר אינו רשום במאגר המידע של החברה ,להירשם
למאגר המידע של החברה (באמצעות הזנת מספר ת.ז,.
סיסמא ,שם פרטי; שם משפחה; מין; תאריך לידה; כתובת
(רחוב ועיר); מספר טלפון; כתובת דואר אלקטרוני; איזה מותג
אתה צורך באופן קבוע; מותג נלווה) ,ולאשר את תקנון
הפעילות.

.3.3

הרשמה לפעילות באמצעות דיילות:
.3.3.1

ההרשמה למבצע במסגרת פעילות דיילות תתבצע במסגרת
פעילויות קידום מכירות אשר תערוך החברה במקומות בילוי
ובמקומות אחרים ברחבי הארץ ,לפי בחירתה ולפי שקול
דעתה.

.3.3.2

הרשמה לפעילות באמצעות דיילות תתבצע באמצעות רישום
למאגר המידע של החברה על ידי מילוי הפרטים האישיים של
הנרשם (לרבות שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,תאריך לידה ,ת.ז,
כתובת (רחוב ועיר) ,מספר טלפון ,כתובת דואר אלקטרוני ,מותג
הסיגריות שהוא מעשן (אופציונאלי) ומותג הסיגריות שהוא
מעשן לפעמים (אופציונאלי)) (להלן" :פרטים אישיים") על גבי
מערכת רישום למאגר מידע באמצעות מכשיר "אייפד" בו
במקום.

.3.3.3

לאחר ההרשמה לפעילות באמצעות הדיילות ,תישלח לנרשם
הודעת  SMSעם קישור לאתר הפעילות ,להמשך השתתפות
בפעילות.

הפעילות
.3.4

גולש אשר נרשם לפעילות בהתאם להוראות סעיפים  3.2 ,3.1או  3.3לעיל,
לפי העניין ,יוכל לבצע את משימת הפעילות  -עיצוב ציליה בהתאמה אישית,
וזאת באמצעות הממשק באתר ותוך שימוש באלמנטים שבאתר ("הציליה").
את ה ציליה על הגולש לשמור ולהעלות לגלריה שבאתר וזאת לפי ההנחיות
באתר.

.3.5

גולש אשר נכנס לאתר כמפורט לעיל ,הוא רשום/נרשם למאגר המידע העלה
ופרסם את הציליה ייקרא להלן "משתתף".

.3.6

משתתף רשאי לשמור ,להעלות ולפרסם בגלריה מספר ציליות אשר עוצבו
על ידו.

.3.7

בהשתתפותו בפעילות מאשר המשתתף לחברה:
.3.7.1

כי כל ציליה שהעלה לאתר נוצרה על ידו ואין בה כדי לפגוע
ו/או להפר זכויות אשר יש ו/או עשויות להיות לצד שלישי
כלשהו בקשר אליה.
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.3.8

.4

.3.7.2

כי הוא מעניק לחברה ו/או לכל הגופים הקשורים בפעילות בכל
אופן שהוא ,בארץ או בחו"ל ,לרבות משרדי הפרסום ומשרד
יחסי הציבור ,את הזכות המוחלטת לפרסם ולהשתמש ,בכל
צורה ובכל דרך שהיא – לפי בחירתם ולפי שיקול דעתם
הבלעדי – בשמו ו/או בכל פרט אחר שמסר ו/או שהגיע לידיעת
החברה בקשר עם השתתפותו בפעילות ,במלואם או בחלקם
(להלן" :הפרטים") ,למשך כל תקופה וכל אימת שיחפצו בכך
וכן להעבירם לאחר.

.3.7.3

כי הוא מעניק בזאת לחברה רישיון חינם ,כלל עולמי ,לא בלעדי,
ללא תמלוגים ,תמידי ,ניתן לרישוי משנה וניתן להעברה
להשתמש ,לשכפל ,להפיץ ולהכין עבודות נגזרות בציליה בכל
אופן שתבחר ,לפי שקול דעתה הבלעדי ,לרבות להראותה
באירועים הקשורים לפעילות ,ולא תהיה למשתתף כל טענה,
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

.3.7.4

כי הוא מוותר על כל זכות שעשויה להיות לו לבחון ו/או לאשר,
בכל שלב שהוא ,את אופן השימוש בפרטים והחומרים בהם
ישמשו הפרטים ולא תהיה לו שום זכות כספית ,או אחרת,
בקשר עם שימוש כאמור ושום זיקה אל הפרטים.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות ביחס לציליה שנשלחה ו/או
הועלתה ו/או פורסמה באתר ולתוצאות העלאתה לאתר (לרבות כל נזק,
אובדן ,חסרון כיס ורווח) והחברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים
להסתמכות ו/או פעולות שבוצעו או שלא בוצעו בגין השתתפות בפעילות
ו/או העלאת הציליה לאתר ופרסומה ולתוצאות הנובעות מהעלאתה
לאתר ו/או פרסומה .המעלה ציליה לאתר הוא האחראי הבלעדי לה
ולתוצאות הנובעות ממסירתה ו/או מפרסומה.

זכייה בפעילות והפרסים
.4.1

הציליה שתועלה ע"י משתתף לאתר ותוצג באתר ,תעמוד להצבעת
גולשי האתר .כל הצבעה עבור ציליה כאמור מזכה את המשתתף
בנקודה .כל מי שגולש זכאי להצביע .גולש יכול להצביע לכל ציליה רק
פעם אחת .משתתף אינו יכול להצביע עבור ציליה שהוא עצמו העלה.
גולש יכול להצביע למספר ציליות.

.4.2

 100המשתתפים שצברו ,על פי רישומי החברה ,עד ליום 31.7.2018
בשעה  23:59את מספר הנקודות הרב ביותר בקשר לציליה אשר עיצבו
והועלתה על ידם לגלריה באתר הפעילות (להלן" :הזוכים בפרס א'"),
יזכו בציליה מעוצבת ע"י הזוכה במקום הראשון ("פרס א'") .כל משתתף
רשאי לזכות בפרס א' אחד בלבד אף אם מספר ציליות שהעלה נמנות בין
 100הציליות הראשונות כאמור.
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לזוכים בפרס א' תשלח הודעת טקסט ( )SMSאשר תבקש מזוכים אלו
למלא בדף ייעודי את כתובתם המלאה וזאת על מנת שפרס א' ישלח
אליהם .פרס א' יישלח לזוכים ,בדואר רגיל ,בתוך  21ימים ממועד מסירת
כתובתם המלאה כאמור .זוכה א' אשר לא ימלא פרטיו כאמור בתוך 10
ימים ממועד שליחת ההודעה ,ייחשב כמי שוויתר על זכייתו בפרס א'.
החברה תבחר ,על פי שקול דעתה ,את הציליה המעוצבת בצורה
המקורית והייחודית ביותר ,והמשתתף ששלח אותה ("הזוכה בפרס ב'")
יזכה ביום כיף אשר יתקיים בתל אביב הכולל ארוחת בוקר ותקציב יומי
וחד פעמי ,למימוש ביום הכיף ,של  ₪ 5,000לקניות ביגוד ,הנעלה
ואקססוריז בליווי סטייליסט מוכר ("פרס ב'") .מובהר כי ככל שבסיום יום
הכיף כאמור זוכה ב' לא מימש את כל סכום הזכייה ,זוכה ב' לא יהיה זכאי
לקבל מהחברה את יתרת הסכום כאמור.
הזוכה בפרס ב' יקבל הודעה טלפונית על זכייתו באמצעות מספר
הטלפון המעודכן כפי שנמסר על ידו במסגרת הרשמתו למאגר המידע
של החברה.
.4.3

.5

זוכה שלא היה זמין בעת ההזמנה הטלפונית על פי הפרטים שמסר או
שהודיע כי לא יממש את פרס ב' מכל סיבה שהיא ,יוסר מרשימת הזוכים,
וזוכה מחליף ,עליו יחולו הוראות אלה בהתאמה ,יזכה תחתיו ,אם כך
תבחר החברה.

כללי
.5.1

.5.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע מעת לעת על שינוי בפעילות
ובכלל זה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי:
.5.1.1

להודיע בכל עת על ביטול הפעילות ו/או הפסקתה;

.5.1.2

לשנות את ההוראות החלות על הפעילות ואת פרטיה לפי
היענות המשתתפים ,מספרם ו/או עקב שינוי נסיבות ו/או כל
סיבה אחרת;

.5.1.3

לשנות את מספר הזוכים והרכבם;

.5.1.4

להמיר כל פרס בפרס שונה אך שווה ערך ככל הניתן;

.5.1.5

להאריך ,לקצר או לשנות את תאריך הפעילות וכן תאריכים
ומועדים הקשורים לפרסים;

.5.1.6

לדרוש מהמשתתפים ,בכל שלב של השתתפותם ,אישורים
ו/או מסמכים נוספים.

זכות ההשתתפות בפעילות ובכל זכייה בפרס הן אישיות ,אינן ניתנות
להעברה ,בתמורה או שלא בתמורה ,ואי אפשר להחליפן בכל דבר ו/או בכל
אופן שהוא.

-4-

.5.3

הזוכים ו/או המשתתפים יהיו אחראים לשלם על חשבונם כל תשלום חובה,
בין אם מדובר במס הכנסה ו/או בכל מס אחר ,אגרה ,היטל ,וכיוצ"ב ,שהם
עשו יים להידרש לשלם בקשר עם השתתפותם בפעילות וזכייתם עקב
השתתפותם וכן יישאו ,על חשבונם ,בתשלום הוצאות השתתפות או כל
הוצאה אחרת אשר אינן חלות במפורש על החברה ו/או מי מטעמה על פי
הוראות אלה.

.5.4

כל החלטות החברה ,ו/או מי מטעמה ,לפי העניין ,בכל עניין הקשור בפעילות
ו/או במסגרת הוראות אלה ויישומן ,הנן סופיות והמשתתפים ו/או הזוכים
מסכימים בהירשמם לפעילות לקבל על עצמם הוראות אלה וההחלטות
כאמור ולפעול בהתאם להן .החברה ו/או מי מטעמה לא חייבים לנמק ו/או
להסביר את החלטותיהם לרבות לעניין קביעת הזוכים .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,החברה לא תגלה ולא תחשוף ,גם בפני המשתתפים ו/או הנרשמים
ו/או הזוכים עצמם ,את תהליך קבלת ההחלטות והדירוגים.

.5.5

הקלה או ויתור על איזו מן ההוראות החלות על הפעילות על ידי החברה ו/או
מי מטעמה לא יחייבו את החברה ולא יהיו הצדקה לאי קיום של הוראה
כלשהי מהוראות אלה על ידי המשתתפים ו/או הנרשמים ו/או הזוכים אלא
אם ההקלה או הוויתור נעשו בכתב ובמפורש בידי החברה ו/או ע"י מי
מטעמה.

.5.6

ההרשמה וההשתתפות בפעילות על כל שלביה ומרכיביה ,לרבות שמירת
הציליה ומימוש הפרסים ,הינן על דעתם ואחריותם של המשתתפים ו/או
הזוכים עצמם ומעצם הירשמם לפעילות לא תהיה כל תביעה מצדם ו/או מי
מטעמם כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה בקשר להרשמה וההשתתפות
כאמור וכן בקשר לכל פרס ו/או הוראות אלה .המשתתפים ו/או הנרשמים
ו/או הזוכים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה ,מכל אחריות וחבות
בגין כל נזק אשר עלול להיגרם להם כתוצאה מהרשמתם לפעילות ו/או
השתתפותם בה ו/או מימוש זכייתם וקבלת כל פרס ,לרבות כתוצאה
מביטול הפעילות או כל חלק ממנה ו/או כל פרס ו/או זכייה ו/או כתוצאה
משינוי תנאי מתנאיהם.

.5.7

ספקי המוצרים והשירותים המרכיבים את הפרסים בפעילות (ובכלל זה
ספק הציליות לזוכים בפרס ב' ,הסטייליסט והחנויות בהן ירכוש זוכה בפרס
ב' יום הכיף) הם האחראים למוצרים והשירותים המסופקים במסגרת
הפרסים על-ידם ,טיבם ,איכותם ,תכונותיהם והתאמתם ועליהם תחולנה כל
החובות המוטלות על "עוסק" על-פי כל דין ,ובפרט על-פי דיני הגנת הצרכן
בכל עת.
החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לטיב ,איכות ,תכונות ו/או התאמת כל
מוצר ,שירות והטבה המוענקים כפרס במסגרת הפעילות ולא תהא למקבל
מוצר ,שירות והטבה כל טענה ,זכות ,דרישה ו/או תביעה כלפי החברה
בקשר עם טיב ,איכות ו/או התאמת כל מוצר ,שירות והטבה כאמור .החברה
לא תהא אחראית גם בכל דרך שהיא לכל המלצה או עצה המוענקת על ידי
ספק כלשהו ,לרבות המלצות הסטייליסט הנבחר לזוכה בפרס ב'.
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.5.8

החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לרשת האינטרנט ו/או
לרשת תקשורת ולתקלות בה המשבשות רישום ו/או פעילויות באתר ו/או
העלאת הציליה לגלריה והצגתה ו/או להצבעות באתר הפעילות ,והיא ו/או
מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לטפסים ו/או כל חומר אחר שאבדו ו/או
שלא מולאו במלואם ו/או שלא מולאו כנדרש ו/או לאיחורים בהגשה ו/או
להקלדה חלקית ו/או שגויה .לא יועבר אישור בדבר קבלת כל חומר המוגש
על-ידי המשתתפים ו/או הנרשמים ו/או הזוכים והוא לא יוחזר.

.5.9

האתר וכל תוכן המופיע בו הינם של החברה או של צד שלישי אשר הרשה
לחברה להשתמש בהם והינם מכילים מידע קנייני וסודי המוגן על-ידי זכויות
קניין רוחני וחוקים אחרים .למעט כאמור באופן מפורש בתקנון זה לעיל ,אין
להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות,
לעבד ,ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להעביר כל חלק מן הנ"ל ,בין על ידי
גולש ,נרשם או משתתף ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או
אמצעי ,בין אם אלקטרוניים ,מכאניים ,אופטיים ,אמצעי צילום או הקלטה ,או
בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן החברה או
מבעלי הזכויות האחרים ,לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ועיצובו ,את היקפו,
זמינותו ,תכניו ופעולתו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר -
והכל ,בלא צורך להודיע על כך מראש .שינויים מסוג זה עלולים להיות
כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב .לא תהיה לגולש ו/או
למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע
שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

.5.10

הצדדים מקנים בזאת סמכות שיפוט מקומית ייחודית ובלעדית בכל
התדיינות בעניין הקשור בפעילות ו/או בהוראות אלה ויישומן אך ורק לבית
המשפט המוסמך בעיר תל -אביב – יפו ,לפי דיני מדינת ישראל.

.5.11

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.

איסור השתתפות

ההשתתפות בפעילות ובתחרות אסורה על עובדי החברה ,עובדי ליאו ברנט ,עובדי
מונולית' ,עובדי טרגט מרקט ,עובדי חברת כיוון אחר ,עובדי קבוצת פרומרקט ,עובדי
קבוצת  ,DOITעובדי גורילה השותפים והמנהלים בחברות ובמשרדים הנ"ל ובני
משפחתם של כל אלה.
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