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  GROO  פייסבוק פעילותמבצע  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

www.facebook.com/grooisrael//https:/   ) של עורכת המבצע"  הפייסבוק"עמוד  הלן: ל). 

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

 גדרותה .1

 בכל הקשור למבצע המשמעות המופיעה לצדן:ן זה ובתקנו ם תהיהם הבאייחנולמ

ביותר אשר מיוחדים ה  יםהסיפור.  שלכםהזוגי  את סיפור ההיכרות    ספרו לנו בפוסט הפעילות בפייסבוק  –  "המבצע"

וכן בפרסהזוכה במקום הראשואת    וכת המבצע יזכעל ידי עור  ויבחר  .לתקנוןנספח א' ב פורטמ, הכל בכפוף 

המבצע" ליום  21.07.2021  –  "תקופת  זה.    בכפוף  הכל)כולל(    25.07.2021  ועד  בתקנון  המפורטים  ת עורכלתנאים 

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

 .ין זהנילעשמע כל טענה הבלעדי ולא ת

 ., כפר סבא16התע"ש שמשרדיה ברחוב    (514473230)ח.פ.   גרופר קניות חברתיות בע"מ –  "עבצהמ  רכתו"ע

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

פעל   אשרו  ודבעמוסט  בפ  ענה על השאלה,  GROOשל    מוד הפייסבוקעב  חבר  וניה  ,comwww.facebook.   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.

לזוכפרסה" יזכה  מקום  בזוכה  ה  –  "יםים  מסגרתבהראשון  כולל  אישי  בעיצוב  דיגיטלי  כמפורט   בתנאים  איור 

משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה  ,לתקנון פח א'בנס  רטיםמפו  ותנאיהמוצר ואו    השירות  פרטי  בנספח א'.

 פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו.    תזכאי לקבל

 
 מבצעהת יכרן עפאו .2

המבצמב .2.1 תקופת  על  הלך  ישיב  משתתף  ל  הפייסבוקד  בעמו  להאשע  בהתאם  המבצע  עורכת  הנחיות של 

בעמוד המבצע  וקהפייסב  המתפרסמות  עורכת  פרטלרבו  של  מזהיםת  בעמוד   לשאלה  יענה  ,ים  כנדרש 

 .המבצעהפייסבוק של עורכת 

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

לאחר   .2.3 תסמוך  , אשר משיביםמבין התבחר עורכת המבצע    27.07.2021מיום    יאוחר  ועד לאהמבצע  קופת  תום 

להנחפ  ההזוכו,  דידעתה הבלע  לשיקולם  את הזוכה בהתאולתקנון המבצע,    הפייסבוקיות בעמוד  עלו בהתאם 

 .  זהנון קראות תבהתאם להו  יםלקבל את הפרס  םיכאז  היהי

כאמור  הזוכהרת  בחי .2.4 ובת,  בהתאלעיל  תעשה  זה,  לשיקולקנון  וללא   הבלעדידעתה    ם  המבצע  עורכת  של 

תהא א  שעורכת המבצע  לנמק  ת  תה.ת בחירחייבת  לא  ו/או  למשתתפים  טענה  ו/או דרישה  היה  פי כלתביעה 

 קול דעתהונים לשיה נתלצע, ואים ו/או הפרס ו/או אופן עריכת המבוכרת הזם בחימה בקשר עפר ומי מטעגרו

 .הבלעדי של גרופר

 ה בעניין זה.תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענע, עורכת המבצ  תירהמבצע ובחתוצאות   .2.5

עורעצהמבם  סיו  עם .2.6 תהיה  לפע  צהמבכת  ,  לא חייבת,  אך   תעורכ  טרנט שלינהאבאתר    ותרבלם,  רסרשאית, 

כל מדיה ו בו/ארתית של עורכת המבצע  בחהמדיה ה  ודימבעאו  /באפליקציה של עורכת המבצע וו/או    צעהמב
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 ו/אוו סייג ו/אאי תנ ה ו/אוהגבלללא לאמור לעיל  ובזאת את הסכמת ןנות ה. הזוכהזוכה בפרס  םש  אתאחרת  

 .  םתמורה ו/או פיצוי כלשהלקבלת  זכות  

ע, תנאי המבצ  פי  לשלח עפעילות המבצע, ויזכה בגין סיפור שב  פעמיםמספר  סיפור    לחשיור ישיב  ף אשתתמש .2.7

 בד.לפרס אחד ביהיה זכאי ל

אחדזכאי לעשות שימוש בפרופיל האיפייסבוק פעילים יהיה   חשבונות משתתף בעל מספר .2.8  בלבד. שי בחשבון 

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

לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע  , ותגובותיב ואו/ ותדי, יש בהשתתפושיקול דעתה הבלע  .בצעהמ  לעריכתכדי 

האישיים    תף,משת .2.10 פרטיו  מאפשרים  אשר  זהותו  אינם  אליו  אוו/אימות  לא   על  פניה  הפעילות,  עורכת  ידי 

 .מבצעהיחשב כמשתתף לצורך  

2.11.  

 קבלת הפרס .1

בסעיף    יםהזוכבחירת  לאחר   .1.1 עורכתלעיל,    3כאמור  זדעוה  יםלזוכהמבצע    תשלח  באופן  ייהכת  תבחר   וב, 

לועיידשהיו ובהתאם לפרטי הזוכה כפי   צעעורכת המב  . ("יהת זכי"הודע)להלן:   עעורכת המבצם 

ה  בלת הפרסכתנאי לק .1.2 ו/או  זוכה  על  גרו  ולאשר ר  אתבלבצע רישום  להיות בעל חשבון באתר  עורכת המבצע 

 .באתר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

ורכת ע על ידי ענוסח כפי שיקבואת עמידתו בתנאי התקנון ב  טיולאשר את פר  הכהזו  רשידלצורך קבלת הפרס   .1.3

 בעת הודעת הזכייה.המבצע וישלח  

 רת הפרס.תה במסיידי חובע בצהמתצא עורכת    קבלת הפרסם ע .1.4

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

מכל סיבה  כזודי העל יהפרס   . יאהשה 

המבצע נציג .1.6 אעם  קשר  יצור    עורכת  נבחרהזוכה  עורכת המבצע    על  שר  מ  7  בתוךידי  קבלת   יוםימי עסקים 

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

עבורכהז לוטי תבימי עסקים, אז 10מים במהלך  פע 3תתף הזוכה, זאת שהמ  תתף זה.מש  ייה 

 כייה.הז  תכנו שינויים באופן קבלת הודעתיי .1.7

לא,  משתתף  טענת  תתקבל  לא  כי,  בהרוי .1.8 ה  קיבל  לפיה  עורכת ש  ובתנאי  ,בתקנון זהאמור  הזכייה כ  ודעתאת 

 .הודעה כאמור  שלחה עמבצה

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

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

 לזוכה. הזכייה נשלחה לאדם שאינו הזוכה במקום

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

 .לחוק  ו/או בניגוד  הזקנון וד להוראות תאותו משתתף נהג במרמה ו/או בניג

אס  הזכייה בפר .1.12 ואינההינה  , תקנון זהר בכאמולמשתתף הזוכה  למשלוח הודעה  ף  פובכ  ברה.עהלניתנת    ישית 

ט תישמע כל  פרס שלא  מרשות המשתתףענה בדבר  ו/או הוצא  נגנב  ו/או  הזוכה ללא רשותו, והאחריות   אבד 

 ף הזוכה בלבד.לשמירת ומימוש הפרס תהא על המשתת

נושאת  עמבצהכת  עור .1.13 ו/או המוצרים אשר ם  תיהשירולטיב  ו/או    כותן שהוא לאיוג ומיס  לבאחריות מכ  אינה 

ו  יםהפרסהינם   זה,  מבצע  אשרבמסגרת  עקיף  ו/או  ישיר  נזק  לצד שלישי    לכל  ו/או  כתוצאה יגרם למשתתף 

ק העסית  בעל  ות כאמור הנה  אחריכל ה.  , אי התאמה הקשורה בפרסים ו/או באספקתםמשימוש בו ומימושו
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לתקנון  בנספח  ט  ירותים כמפורמספק הש ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה   כה,זוה/תתףהמשל  זה ו/או עא' 

 בעניין זה.

 ם המבצעפרסו .2

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

עורכת המבצע   מדיהחברתית של  אחו/או בכל  ל  לעשות  מבצעעורכת הככל שתבחר    –  רתה  ובכפוף   קול דעתהשיכן 

 .הבלעדי

 דיןלות בהתאם לופע .3

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

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

זכ רק,  לא  אך  זכויות  ויותלרבות,  רוחני,  וזכו  קניין  לפרטיויוצרים  לגרום  יות  מבלי  וכן  צד ת,  לכל  עוולה  כל 

 .  יששלי

יישא במלוא האחריות וישפה את   .3.2 מששתף  יתברר כי במקרה שבמלוא הנזקים שיגרמו לה,    עעורכת המבצכל 

המפורטת  והצהר המשתתף  אינת  מ  ותנכונ  ןלעיל  במקר  ותמלא  ןאינו/או    תודויקו/או  שו/או  כי ה  יתברר 

 .ו בקפידהעל יד  ולא בוצע עיללת וף המפורטהתחייבות המשתת

משתתף   .3.3 לכל  בזאת  המבצענותן  חוזר,עורכת  בלתי  באופן  שימוש    ,  מוגבלזכות  מידע, ת  בלתי  חומר,  בכל 

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

  ורה.כל תמ

אין   עמבצה  ולעורכת  ף, חלה אך ורק על המשתתףם מטעם המשתתתכניעלאת  ה,  בגין תגובה, תיוגהאחריות   .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 תהיה רשאית לד  עמבצהעורכת  שנים,    18  -מהזוכה בפרס נמוך  במידה וגילו של   .4.1

עורכ הבמשרדי  החוקיים,  יבלוו  מבצעת  אפוטרופוסיו  ו/או  הוריו  ו/ועל  ית  החוקי ההורה  האפוטרופוס  או 

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

 .היכלש הטבה/או קבלת תמורה/קבלת הפרס ו

ב .4.2 קיבהשתתפותו  התקנון,  את  קרא  כי  המשתתף  מצהיר  אמבצע,  עצמו  על  תנאיו  תבל  את   עליו  מקבל,  כל 

את הסכמתמביכן  ו  הוראותיו במלואן פרטי  וע  קבלת דיוור    ולרישום  של חומרים פרסומיים ועדכונים לצורך 

פרסום אחר   מבצעה  עורכתשל   .יוהלך המבצע ולאחרבמ  םבאמצעי המדיה השוניבנוגע למבצע ו/או לכל דבר 

מי מטעמה לא יישאו ב  מבצעעורכת ה .4.3 ו/או הוצאה שייגרמו למי ו/או אובדן  ק ו/או הפסד  זאחריות לכל נוכל 

במ בעקיפין  ו/או  במישרין  הקשורים  הפעיהמשתתפים  ניהולמבצעלות  פרסה,  בכל  תוצאותיה,  שיוענק   , 

 במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך.

 תתף.הבלעדית של המש  יותוהינה באחר מבצעות בההשתתפ .4.4

ה .4.5 א  מבצעעורכת  יהיו  לא  מטעמה  מי  כל  וכל  על  באתרתחראים  ו/או   מבצעעורכת השל    טהאינטרני  קלות 

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

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

, לפרס, מבצעטענה מכל סוג ומין בקשר ל  ואו תביעה ו/אתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/למש .4.6

 ו לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.לתקנון ו/א
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זכויו .4.7 הרוחני  כל  הקניין  הבת  לרבותמבצעפעילות  מסחר  ,  סימני  יוצרים,  זכויות  מדגמיםפטנטים,  וסודות   , 

 .מבצעהבלעדי של עורכת ה  ישנם, הנם רכושהכל שמסחריים, כ

מסכים  עם השתתפותו במב .4.8 ו/או  מצע זה  לעורכת השתתף  סם ולסקר את הזכות לפר  שמורה  מבצעהזוכה כי 

, לעשיית שימוש בשמו ותמונתו  ואת הסכמת  ןא נותוה  וכיהמדיה השונים    וכה באמצעיכל זשל    ועובדת זכיית

או תשלום וללא כל תמורה ו/או קרדיט לזוכה ו/, וכל זאת ללא םשוניכל אמצעי התקשורת הו חלקם בכולם א

 ו/או לאפוטרופסיו.  למי מטעמו

 .כות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדילעצמה את הז שומרת מבצעעורכת ה .4.9

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

את   לשנות זה,    ןי מתנאי תקנולשנות תנא,  מבצעה  תנאיי המבצע, לשנות את  בכל שלב משלב  יםהפרסלשנות 

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

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

סיום לא תהא כל טע תףלמשת .4.11  .ותנאיכאמור או בדבר שינוי    מבצעהנה בדבר 

 ת מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.וכל 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,  הור  דים,בני  אים,   הוריםהורי  חיינים,  דודים, 

 .וילדים/ות

 מרה כלשהיא.השינוי או לרס לא ניתן להפ .4.14

את הזכו .4.15 לעצמה  להוסיף או לגרוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אגרופר שומרת  לשנות,  ת הפרסים, לרבות ת 

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

לפי שיקול דעתה  סוג וכיו"יעד,    .עדי של גרופרהבלב(, 

או  ו  א  מבצעעורכת ההאינטרנט של  אתר  יפורסם בתקנון זה   .4.16 עורכת המבצע  בעמודי המדיה באפליקציה של 

 .ו/או בכל מדיה אחרת ל עורכת המבצעהחברתית ש

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

 אביב. -לבת המשפט המוסמך

 שתמע.ן זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במהאמור בתקנוכל   .4.18
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 הפרסים בפעילות – 'פח אנס
  

 
  הפרס בפעילות לזוכה במקום הראשון: איור דיגיטלי בעיצוב אישי כולל מסגרת לפי תמונה לבחירה מהאלבום של

  .   הזוכה
 

 את.עה זשירותים שפורסמו ולמידע המוצג אודותיהם במודבית העסק הנו אחראי בלעדי לאיכות, טיב וטיפול במוצרים ו

 
 העסקפרטי בית 

 (558423208שם בית העסק: סימפלי סטיק )ח.פ   •

 054-5864942טלפון לתיאום ובירורים:   •
 10:00-16:00ה'  -שעות מענה: א' •

 simplystickbrand20@gmail.comכתובת מייל:   •


