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 2022פסח  GROO פייסבוק   פעילות מבצע תקנון 

אשר נערך על ידי   GROOבאתר מטרת הוראות תקנון זה הינה להסדיר את הכללים לפיהם ינוהל מבצע פעילות פייסבוק 

 בכתובת  GROOשל   הפייסבוק, הפעילות מיועדת לגולשי עמוד עורכת המבצע

ttps://www.facebook.com/grooisraelh/  ) של עורכת המבצע" הפייסבוק"עמוד הלן: ל). 

, לרבות  המבצעבדבר  כלשהם  מים אחרים  בין הוראות תקנון זה לפרסו אמה כלשהי  ירה ו/או אי התבכל מקרה של סת
 חר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. ום אמדי בכל

 גדרותה .1

 בתקנון זה ובכל הקשור למבצע המשמעות המופיעה לצדן:  יהם תה הבאי םיחנ ולמ

בפייסבוק  –  "המבצע" הפעילות  בפוסט  לנו  היום  ספרו  שגרת  את  לשבור  אוהבים  אתם   יםסיפורה.  יום-איך 

בפרס, הכל בכפוף    הזוכה במקום הראשוןיזכו את  כת המבצע  על ידי עור  וביותר אשר יבחר  יםיוחדוהמ   יםקורי מה

 לתקנון. נספח א' בוכמפורט 

המבצ ליום  24.03.2022  –  ע""תקופת  זה.    בכפוף   הכל)כולל(    30.03.2022  ועד  בתקנון  המפורטים  ת עורכלתנאים 

קול דעתה  פי שעל    לבטלוו/או    בצעת המפקות  או לקצר אתריך ו/או להא/ו זכות לשנות  האת  מה  ת לעצשומר  עצהמב

 . זה ןיני לעה  שמע כל טענ הבלעדי ולא ת

 . , כפר סבא16התע"ש שמשרדיה ברחוב   (514473230)ח.פ.  "מקניות חברתיות בעפר גרו – "עצבהמ רכתו"ע

באתר אישי פעיל  בעל חשבון  ,  18שגילו מעל    ל,ישרא   תושב  ,(להלן  7.13יף  למעט כאמור בסע )כל אדם  –  " משתתף"

פעל    אשרו  בעמודט  סו בפ  השאלה  ענה על,  GROOשל    בוקמוד הפייסעב   חבר  וניה  ,m.cobookwww.face   פייסבוק

פרטי  ו/או כל גוף שאיננו אדם  קבוצות ו/או התארגנויות  חברות ו/או  .  בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה

 אינם רשאים להשתתף במבצע זה.

ות ירהש פרטי    '. ח אספ בנכמפורט    נהג מרוצים ליום אחד   תבחוויי   יזכההראשון  מקום  בזוכה  ה  –  "יםים לזוכפרסה"

פרס חלופי    תזכאי לקבלמשתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה    ,לתקנון  פח א'בנס  רטיםמפו  ותנאי המוצר ואו  

 ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו.  

 
 מבצעהת יכרן עפאו .2

המבצמב .2.1 תקופת  עלהלך  ישיב  משתתף  עו  הפייסבוקד  ו עמב   להאש  ע  המכרשל  לת  בהתאם  הנחיות  בצע 

בעמוד  פרסמוהמת המבצע  סבוקייהפ ת  עורכת  פרטלרבו  של  מזהיםת  בעמוד    לשאלה  יענה  ,ים  כנדרש 

 .המבצע הפייסבוק של עורכת 

   .של עורכת המבצע  פייסבוקה ודעמ ב הייעודי בפוסטלרשום בתגובות  צעהמב שתתףאת התשובות על מ .2.2

בים, אשר  מבין המשי   המבצעתבחר עורכת    03.04.2022ום  ימ  יאוחר  ועד לאהמבצע  קופת  ת  תום סמוך לאחר   .2.3

  ה הזוכו ,  דידעתה הבלע  לשיקול ם  את הזוכה בהתאולתקנון המבצע,    הפייסבוקיות בעמוד  פעלו בהתאם להנח 

 . זהנון  קראות תבהתאם להו יםלקבל את הפרס  םיכאז ה יהי

כאמור  הזוכהרת  בחי .2.4 ובת,  תלעיל  זה,  בהתא קנון  לשיעשה  וללא    י הבלעדדעתה    קולם  המבצע  עורכת  של 

פי  כלתביעה ו/או דרישה  היה טענה ו/או  למשתתפים לא ת  תה.יבת לנמק את בחיר בצע תהא חיכת המשעור

  קול דעתה ונים לשיה נתל צע, ואים ו/או הפרס ו/או אופן עריכת המבוכ רת הזם בחימה בקשר עפר ומי מטעגרו

 . הבלעדי של גרופר

 עניין זה. כל טענה ב תישמעופיות ומוחלטות, ולא נה ס יי תה ע, כת המבצור ע  תירבצע ובחמה תוצאות  .2.5

  ת עורכ  טרנט שלינהאבאתר    ותרב לם,  רסרשאית, אך לא חייבת, לפע  צהמבכת  , תהיה עור עצהמבם  סיו  עם .2.6

  כל מדיה ו בו/ארתית של עורכת המבצע  בחהמדיה ה  ודימ בעאו  /באפליקציה של עורכת המבצע וו/או    צעהמב

https://www.facebook.com/grooisrael/
https://www.facebook.com/grooisrael/
https://www.facebook.com/grooisrael/
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  ו/אוו סייג תנאי ו/א לה ו/אוללא הגביל לע ור לאמ  ובזאת את הסכמת ןנות   הכ. הזווכה בפרסז ה םש אתאחרת 

 .  םתמורה ו/או פיצוי כלשהלקבלת זכות 

ע,  י המבצנא ת  פי  לשלח עפעילות המבצע, ויזכה בגין סיפור ש ב  פעמיםמספר  סיפור    לחשיו ר ישיב  ף אשתתמש .2.7

 בד. לפרס אחד ביהיה זכאי ל

 בחשבון אחד בלבד. פיל האישי בפרו זכאי לעשות שימושים יהיה יל פייסבוק פע נות חשבו  פרבעל מס משתתף  .2.8

פי    מעמוד הפייסבוק, אשר על  ףמשתת  ו/או תגובות  ף שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתת  מבצעעורכת ה .2.9

 . בצעהמ  ריכתעל כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע , וותיובתג ב וא ו/  ותדי, יש בהשתתפושיקול דעתה הבלע

פרט  תף,משת .2.10 מאפשרים  האישיים    יואשר  זמואיאינם  אליוו/או  הותו  ת  לא    על  פניה  הפעילות,  עורכת  ידי 

 .מבצעהיחשב כמשתתף לצורך 

  קבלת הפרס .1

עורכת  תבחר    וב באופן  ,  ייה כ ת זדעוה ה  לזוכהמבצע    תשלח עורכת לעיל,    3כאמור בסעיף    ההזוכבחירת  לאחר   .1.1

 . ("יהת זכי"הודע)להלן:  עצעורכת המבם ל ועיידשהיו וכה כפי ז פרטי האם לובהת צעהמב

עורכת המבצע ולאשר  ר  את בלבצע רישום  להיות בעל חשבון באתר גרו ו/או  כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה   .1.2

 . באתר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

ורכת  ידי עע על יקב כפי ש  נוסחקנון בואת עמידתו בתנאי הת  טיופר ר אתלאש הכהזו רשידלצורך קבלת הפרס   .1.3

 בעת הודעת הזכייה. לח ישהמבצע ו 

 רת הפרס. תה במסיידי חוב המבצע תצא עורכת   קבלת הפרסם ע .1.4

למימוש הפרס   .1.5 כלשהיחלה  האחריות  לא תישא באחריות  עורכת הפעילות  בגין אי מימוש    על הזוכה בלבד. 

 .  יאהש סיבה ה מכלכ זודי העל יהפרס 

נבהזוכה א  םעקשר  יצור    עורכת המבצע נציג .1.6 ה   על  חרשר  עורכת  מ  7  בתוךצע  מבידי  קבלת    יוםימי עסקים 

אשר הושארו על ידי   יה מענה בפרטי הקשרבמידה ולא יה . ת הפרסאת הזמנמנת לבצע  על  הזכייה  ההודעה על

 תתף זה.מש ה עבוריי כהז ל וטי תבימי עסקים, אז 10מים במהלך  פע 3תתף הזוכה, זאת שהמ

 . יהכיהז  לת הודעתב ים באופן קתכנו שינוייי .1.7

עורכת  ש  ובתנאי  ,בתקנון זהאת הודעת הזכייה כאמור    קיבל  לפיה לא ,  משתתף  טענת  ל קבתת  לא  כי,  בהרוי .1.8

 .הודעה כאמור  שלחה עמבצה

 . תתףהמשמחמת טעות בפרטי זיהוי   ,מבצעעורכת הלא תשמע כל טענה כלפי  .1.9

על  הה   יכ   הנעט  לכ  תשמע  אלו   ,משתתף  לש  שגוי  יזיהו   בגין  אופן  וםבש  יתראאח  נהיא   מבצעעורכת ה .1.10 ודעה 

 ה. וכה במקום לזוכלאדם שאינו הז כייה נשלחההז

  יתברר כי   אםשומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה,  ע  המבצמובהר בזאת כי עורכת   .1.11

 . לחוק ודבניג  ו/או ה זקנון וד להוראות תאותו משתתף נהג במרמה ו/או בניג

,  נון זהק תר בכאמולמשתתף הזוכה  עה  וד למשלוח הף  פובכ  ה.בר עהלניתנת    ה נישית ואיא  הינה ס  הזכייה בפר .1.12

הזוכה ללא רשותו, והאחריות    אבד ו/או נגנב ו/או הוצא מרשות המשתתףלא תישמע כל טענה בדבר פרס ש

 ף הזוכה בלבד. לשמירת ומימוש הפרס תהא על המשתת

ו/או המוצרים אשר  ם  תיהשירו לטיב  ו/או    כותלאי  הואן שוג ומי ס   לבאחריות מכ  שאת ה נואינ  עמבצה כת  עור .1.13

ו במסגרת מ  יםהפרס הינם   ו/או עקיף אשר  בצע זה,  נזק ישיר  ו/או לצד שלישי  לכל  כתוצאה  יגרם למשתתף 

ק  העסית  בעל  ות כאמור הנה  אחריכל ה.  , אי התאמה הקשורה בפרסים ו/או באספקתםמשימוש בו ומימושו

ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה    ,כהזוה/תתףהמשל  ע ו/או  זה  נון  א' לתקבנספח  ט  ירותים כמפורפק הש מס

 בעניין זה. 
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 פרסום המבצע .2

בעמודי המדיה באפליקציה של עורכת המבצע ו/או  ו/או    מבצעעורכת ההאינטרנט של  תר  אמבצע ייעשה בה פרסום  

  ל דעתה קוישובכפוף ל  כן  לעשות  מבצעעורכת החר  שתב  ככל  –  רתה אחו/או בכל מדי החברתית של עורכת המבצע  

 . דיהבלע

 דין בהתאם ל תלוופע .3

ד  והעלאת תוכן לעמותיוג  , לרבות  כל פעולותיו בקשר לאמור בתקנון זהבזאת כי  ומתחייב  כל משתתף מצהיר   .3.1

ב  הפייסבוק במסגרת המבצע,  ורק  ויעשו אך  זכות שנעשו  לפגוע בכל  דין, מבלי    ישי, צד של  כלל  התאם לכל 

זכ וזכויוצר  זכויותי,  קניין רוחנ   ויותלרבות, אך לא רק,  עוולה לכל צד  ת, וכן מבלי לגרום  לפרטיו  תיוים  כל 

 .  שישלי

יתברר כי  במקרה ש במלוא הנזקים שיגרמו לה,    עעורכת המבצתף יישא במלוא האחריות וישפה את  תכל מש .3.2

המפורטת  והצהר המשתתף  אינ ת  מ   ותנכונ   ןלעיל  במקר   ות מלא  ןאינ ו  ו/א  תו דויקו/או  שו/או  כי  יתברה  ר 

 . ו בקפידהעל יד ולא בוצע  לעילת וורטף המפהמשתת  בותהתחיי

משתתף   .3.3 המבצעכל  לעורכת  בזאת  חוזר,נותן  בלתי  באופן  שימוש    ,  מוגבלזכות  מידע,  ת  בלתי  חומר,  בכל 

זה, וזאת ללא  תקנון  אם לגרלה בהתשהגיש לעורכת הה  צילום, ציור, טקסט, קטע וידיאו ו/או יצירה אחרת

   ורה.כל תמ

אין    מבצעה  ולעורכת  ף, חלה אך ורק על המשתתףטעם המשתתמם  תכניאת  עלה,  , תיוגובהבגין תגות  האחרי  .3.4

  נחסמו מכל סיבה שהיא.  ו/אונוצרו  לו ו/או  הועולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר 

 כללי  .4

להופיע   הזוכה  יהיה עלרוש כי רשאית לד תהיה עמבצה עורכת  שנים,  18  -מהזוכה בפרס נמוך במידה וגילו של  .4.1

עורכשרדבמ הי  החוקיים,    תייבלוו  צעמבת  אפוטרופוסיו  ו/או  החוקי  ועל  הוריו  האפוטרופוס  ו/או  ההורה 

מידה בתנאי זה תשלול מהזוכה את  אי ע  .מבצעאותו תמציא עורכת ה  לת הפרסקב על טופס אישור  לחתום  

 . היכלש הטבה/או קבלת תמורה/קבלת הפרס ו

בבה .4.2 כשתתפותו  המשתתף  מצהיר  ה מבצע,  את  קרא  קיתקני  עלון,  א  בל  תנאיוכ   תעצמו  את    עליו  מקבל,  ל 

של חומרים פרסומיים ועדכונים  לצורך קבלת דיוור    ולרישום פרטי  ו מביע את הסכמתכן  ו  הוראותיו במלואן

 .יובצע ולאחרהלך המבמ םבאמצעי המדיה השוניבנוגע למבצע ו/או לכל דבר פרסום אחר  מבצעה  עורכתשל 

ו/או הוצאה שייגרמו למי  ו/או אובדן  ו/או הפסד    קזת לכל נ אחריוישאו בא י מי מטעמה לוכל    מבצע עורכת ה .4.3

ב בעקיפין  ו/או  במישרין  הקשורים  הפעי מהמשתתפים  ניהול מבצעלות  פרסה,  בכל  תוצאותיה,  שיוענק    , 

 במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך.

 תתף.ית של המשהבלעד יותוהינה באחר מבצעות בההשתתפ .4.4

ה .4.5 מטעמה    וכל   מבצעעורכת  אלא  מי  כל    חראיםיהיו  באתרלקתעל  השל    ט האינטרני  ות  ו/או    מבצעעורכת 

על  או  ו/ו/או באפליקציה של עורכת המבצע  אחר  ו/או בכל אתר  בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע  

 ומין. ל סוג ת מכו/או כל תקלה אחר םפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשה

, לפרס,  מבצעענה מכל סוג ומין בקשר לט   ויעה ו/א או תבישה ו/דר  לא תהיה כלתתפים ולכל מי מטעמם  למש .4.6

 לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

זכויו .4.7 הרוחני  כל  הקניין  הב ת  לרבות מבצעפעילות  מסחר  ,  סימני  יוצרים,  זכויות  מדגמיםפטנטים,  וסודות    , 

 .צעמבהבלעדי של עורכת ה  הנם רכושהישנם,  כל שמסחריים, כ
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הזכות לפרסם ולסקר את    שמורה  מבצעהזוכה כי לעורכת התף ו/או  תשממסכים    צע זהתו במבתפו עם השת .4.8

,  לעשיית שימוש בשמו ותמונתו  ו את הסכמת  ןא נותוה   וכי המדיה השונים    וכה באמצעיכל ז של    ועובדת זכיית

או  וכה ו/לז ו/או קרדיט תשלום וללא כל תמורה זאת ללא  , וכלםשוניכל אמצעי התקשורת הו חלקם בכולם א 

 או לאפוטרופסיו. /ו  י מטעמולמ

 .לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי   שומרת מבצעעורכת ה .4.9

ת המבצע,  ה הבלעדי לבטל את המבצע, לשנות את אורך תקופ תהא רשאית על פי שיקול דעת  מבצעורכת הע .4.10

לשנות  ה,  ז  ןאי תקנו י מתנות תנאלשנ,  מבצעה  איתני המבצע, לשנות את  שלב משלב  בכל   יםהפרס לשנות את  

ודעה שתפורסם  בהלגבי כלל המשתתפים או חלקם,  כמפורט לעיל ולשנות תקנון זה,    האת אופן בחירת הזוכ

   .קול דעתה הבלעדי, כפי שתבחר עורכת המבצע על פי שימדיה אחרת או בכל  מבצעעורכת ה אתרב

 . ותנאישינוי  בר אמור או בדכ מבצעהנה בדבר סיום  תהא כל טעלא  תףלמשת .4.11

 מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.  תוכל חב .4.12

ה .4.13 ה  ,מבצעעורכת  ספק  העסק(פו/או  )בית  מנהרס  עובדיה  ,  רשאיליה,  אינם  משפחותיהם    להשתתףם  ובני 

"במבצע לרבות    לעניין"  משפחה  בני.  זה  ילסעיף  זוג,  אחים,  יםהור   דים,בני  א,    הורים הורי  חיינים,  דודים, 

 . ותים/וילד 

 מרה כלשהיא. ה וי או לנשי ניתן ל  רס לאהפ .4.14

ת הפרסים, לרבות  גרופר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, א .4.15

ות,  ינת: איכון מבח)כג  כה בפרס כלשהו, פרס חלופירופר רשאית להציע למשתתף שז שינוי מספר הפרסים. ג

 . ל גרופרעדי ש הבלתה דע  לפי שיקול  ב(,סוג וכיו"יעד, 

בעמודי המדיה  באפליקציה של עורכת המבצע או  או    מבצעעורכת ההאינטרנט של  אתר  יפורסם בקנון זה  ת .4.16

 . ו/או בכל מדיה אחרת ל עורכת המבצע החברתית ש 

בית  ה לובע ממנו תהיה מסורעניין הנת בכל  חודיישראל וסמכות השיפוט היי  תקנון זה יחולו דיני מדינת  על .4.17

 ב. אבי-לבת  סמךהמוהמשפט 

 ן זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע.ור בתקנומהאכל  .4.18
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 בפעילות  הפרס – 'פח אנס
  

 : פרטי בית העסק

 ( 305580672 )ח.פ imracing : שם •
 054-6464698בתיאום מראש בטלפון:  •

 
 אודותיהם במודעה זאת.  וצגשירותים שפורסמו ולמידע המול במוצרים וי בלעדי לאיכות, טיב וטיפ בית העסק הנו אחרא

 
 : קום הראשוןלמ הפרסאודות  םפרטי

 
 חוויית נהיגה אקסטרימית ברכב מירוץ של אליפות ישראל בהדרכת נהג מרוצים. 

 ליום אחד כוללת:   VIPחווית נהג מרוצים 
 נהיגה ספורטיבית ברכב מרוצים מקצועי מאליפות ישראל

 תדריך לנהיגה ספורטיבית בתחילת החוויה 
 דקות  60יה הכולל:  זמן החוו 

 ומעלה עם רישיון לגיר ידני וותק של שנה לפחות  18מימוש מגיל  
 איזה רכב תקבלו?  

החדשה היא מכונית אקסטרימית קיצונית ומהנה שעברה סדנת שיפורים ומתחרה באליפות   2021BRZ-מכונית ה
ה אחורית מעניק  שמעביר את הכוח להנע ישראל. כל תגובה במכונית היא מיידית ומבריקה, הרכב הזה ובו מנוע בוקרסר 

 חיוך מיידי לכל מי שנוהג בו. 
 

   9:00-17:00ה' -למימוש בימים: א' 
   9:00-16:00  -ימי שישי )בתיאום לפחות שבוע מראש( 

 תקף בערבי חג ובחול המועד 
 054-6464698בתיאום מראש בטלפון: 

 דקות 60משך כל החוויה הינו 
 לגיר ידני וותק רישיון של שנה לפחות  ומעלה עם רישיון  18למימוש מגיל 


