תקנון הגרלה – כנס גדי סוקניק
חברת מכללת א.ר .פסגות בע"מ ,ח.פ 514148394 .מרח' המדע  ,8רחובות (להלן" :עורכת
ההגרלה"" ,המכללה") ,אשר מפעילה את אתר האינטרנט של המכללה בכתובת:
( /https://psagot.orgלהלן" :האתר" ,בהתאמה) עורכת מבצע הגרלה למשתתפים בכנס המכללה
העוסק בניהול פיננסי ביום ( 15.2.2018להלן":הכנס") במתחם עבודה  Dogetherהמצוי במרכז
העסקים עזריאלי ראשון לציון (להלן" :ההגרלה") ,הכול בהתאם להוראות תקנון זה .תקנון זה מנוסח
בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד ומתייחס במידה שווה גם לנשים .הכותרות המובאות להלן הינן
לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 .1כללי
 .1.1ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,תשל"ז ,1977 -כפי שפורסם ביום ( 1.1.2010להלן" :ההיתר ") .בכל מקרה של
סתירה מפורשת בין הוראות ההיתר לבין הוראות התקנון ,תגברנה הוראות ההיתר.
 .1.2בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר ,מכל מין וסוג שהוא ,תגברנה
הוראות התקנון .המודעות והפרסומים השונים יהיו לנוחות משתתפי ההגרלה בלבד.
 .1.3המפקח על ההגרלה יהיה עוה"ד גל רותם מרח' המדע  ,8רחובות טלפון 08-9450775 :פקס:
( 08-9458701להלן" :המפקח").
 .2הפרס בהגרלה; אופן ההשתתפות בהגרלה
 .2.1במסגרת ההגרלה יוגרל בין המשתתפים פרס שהינו קורס "ניהול פיננסי" בשווי  5,000ש"ח
(להלן" :הפרס") אשר ימומש במשך תקופה של  4חודשים ,הכול בכפוף לתנאים המפורטים
בתקנון זה.
 .2.2ההשתתפות בהגרלה מיועדת למשתתפי הכנס בלבד ,הכשירים לכך משפטית ואשר גילם מעל
 18שנים (להלן" :המשתתף"; "משתתפי ההגרלה" ,בהתאמה) .בנוסף לאמור ,משתתף חוקי
בהגרלה הינו משתתף אשר הסכים להצטרף ללקוחות המכללה ,קיבל על עצמו את הוראות
תקנון זה ותקנון המכללה (כפי שאלה מופיעים באתר) ,ומילא בעת ההצטרפות להגרלה את
פרטיו האישיים והמלאים ,לרבות שם מלא ,מספר טלפון עדכני ,כתובת דוא"ל עדכנית ובקשתו
נקלטה במערכת על ידי קבלת אישור בגין הצטרפותו ללקוחות המכללה/השתתפותו בהגרלה
לדוא"ל אותו מסר כאמור (להלן" :אישור ההצטרפות")
 .2.3הרישום להגרלה יתקיים בתקופת ההגרלה (כהגדרתה להלן) ,ויעשה באמצעות הבעת הסכמת
המשתתף להשתתף בהגרלה ,מילוי טופס קצר ,הזנת פרטיו האישיים והמלאים כאמור ואישור
תקנון זה .בהשתתפות המשתתף בהגרלה הוא מסכים ,מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון זה
והוא מקבל עליו את הוראותיו אשר יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .2.4כל משתתף בהגרלה מתחייב בזאת להזין את כתובת הדוא"ל האישית שלו כאשר היא נכונה
ותקינה .משתתף אשר לא ימסור את פרטיו האישיים במלואם ,באופן מדויק ונכון ,לא יהיו זכאי
להשתתף ו/או לזכות בהגרלה .כל משתתף בהגרלה מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים
ולא להזין את פרטיו של צד ג' כלשהו .למען הסר ספק ,משתתף אשר ישאיר נתונים חלקיים ,או
לחלופין ,אשר בקשת הצטרפותו לא נקלטה במלואה (הן על ידי אי קבלת אישור ההצטרפות והן
מכל סיבה אחרת) השתתפותו תפסל.
 .2.5המשתתף בהגרלה יהיה אחראי באופן בלעדי על מילוי פרטיו האישיים המלאים והנכונים .עורכת
ההגרלה (או מי מטעמה) אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי
נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של עורכת ההגרלה ,של
האתר ו/או לכל נזק או טענה אחרת בקשר עם פרטיו של המשתתף או מהימנותם .רישומי עורכת
ההגרלה שהתקבלו מהפרטים שהוזנו על ידי משתתפי ההגרלה יהוו ראיה מכרעה לנכונותם
בכל הקשור במימוש הזכייה ו/או לעצם שליחתם על ידי משתתפי ההגרלה.

 .2.6עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) רשאית בכל עת להפסיק את ההשתתפות בהגרלה ו/או לבטלה,
כולה או חלקה ,וכן לשנות את תנאיה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הקשור אליה ,לרבות שינוי
תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי .כל שינוי שייערך בתקנון יחול על המשתתף ,והוא מוזמן
לשוב ולעיין בתקנון מעת לעת .להסרת ספק ,מובהר בזאת כי המשתתף הוא האחראי הבלעדי
להתעדכן בתנאי ההגרלה ,תקנון זה ,תקנון האתר ו/או בשינויים שיערכו בהם .השתתפות
המשתתף בהגרלה מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה (ככל שיהיו).
 .2.7עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפותו של כל משתתף,
מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה ,לרבות ,בין היתר ,בשל אי מילוי נכון ו/או מלא של הפרטים
אותם נדרש משתתף להזין ו/או אי אישור התקנון ו/או אי קליטת הנתונים כולם או חלקם מכל
סיבה שהיא ,לרבות כתוצאה מתקלה טכנית במערכת המנוהלת על ידי עורכת ההגרלה.
 .3מועד ההגרלה; עריכת ההגרלה
 .3.1מועד ההגרלה יהיה ביום  15.2.2018בשעה ( 21:00להלן" :מועד ההגרלה") .לאחר מועד
ההגרלה לא יהיה ניתן להשתתף בהגרלה.
 .3.2הגרלת הזוכה בפרס תיערך במועד ההגרלה על ידי המכללה בשעה  .21:00תוצאות ההגרלה,
כפי שיאושרו על ידי המפקח ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,תהיינה סופיות ,מוחלטות
ובלתי ניתנות לערעור .תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המכללה.
 .4אופן הזכייה בפרס
 .4.1הזוכה בהגרלה הינו משתתף אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים לעיל ולהלן ,ועלה בגורל
כאמור (להלן" :הזוכה") .להסרת ספק ,בהגרלה יוגרל רק פרס אחד אשר לו יהיה זוכה אחד.
לא יוגרלו מספר פרסים בהגרלה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במועד עריכת ההגרלה כאמור
יועלו בגורל שלושה ( )3שמות של משתתפי ההגרלה ,לפי סדר העלאתם בגורל ,אשר יהוו זוכים
חלופיים בפרס במידה בו לא תצליח עורכת ההגרלה לאתר את הזוכה ,או לחלופין ,הזוכה לא
יגיע לאסוף את הפרס ,הכול כמפורט להלן.
 .4.2הודעה בדבר זכייה בפרס תוכרז במהלך הכנס על ידי עורכת ההגרלה או מי מטעמה (להלן:
"הודעת הזכייה") .במידה ולא יהיה ניתן להשיג את הזוכה בפרס (כמפורט להלן) ,יעבור הפרס
למועמד הבא לזכייה אשר גם שמו יוכרז במהלך הכנס .במסגרת ההודעה המוכרזת על הזכייה
תוודא עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) את פרטיו של הזוכה .עורכת ההגרלה תהא רשאית
לפרסם את שמו ,תמונתו ופרטים נוספים של הזוכה ,באופן ובמועדים שייקבעו על פי שיקול
דעתה המלא .פרסום פרטי הזוכה הינו תנאי עיקרי ויסודי לקבלת הפרס.
 .4.3הזוכה בפרס יי דרש להצטלם יחד עם הפרס על ידי המכללה עבור קמפיין פרסומי שיפורסם
ברשתות החברתיות ,באתר המכללה וכן במסגרות המדיה השונות (לרבות :רשת האינטרנט,
טלוויזיה ,רשת פייסבוק ,אתרי צפייה ישירה כגון יוטיוב וכו') .הסכמתו של הזוכה לדרישה
האמורה בסעיף זה הינה תנאי בסיסי לקבלת הזכייה בפרס על ידי הזוכה.
 .4.4עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) תפעל לאתר את הזוכה אך ורק על בסיס הכרזת שם הזוכה
בזמן הכנס שהוזן בעת רישום המשתתף להגרלה ,וזאת על ידי ביצוע לא יותר משלושה ()3
ניסיונות כריזה במהלך הכנס ,אשר יבוצעו בזה אחר זה ,במשך הכנס.
 .4.5במידה ועורכת ההגרלה לא הצליחה לאתר את הזוכה הראשון לצורך מסירת הפרס כאמור ,חרף
פעולותיה המפורטות לעיל ,תיפסל זכייתו של הזוכה הראשון בהגרלה ועורכת ההגרלה תכרוז
בכנס לזוכה השני בהגרלה וכך הלאה עד איתור הזוכה בפרס.
 .4.6עם פסילת הזוכה כאמור ,תפנה באמצעות כריזה עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) לזוכה השני
אשר עלה בגורל כאמור לעיל ובהתאם לפרטיו האישיים תודיע לו כי זכה בהגרלה (להלן" :הזוכה
השני") .על הפניה לזוכה השני בהגרלה יחולו ההוראות המפורטות לעיל ,בשינויים המחויבים.

 .4.7במידה וזכיית הזוכה השני בהגרלה תיפסל ,תכרוז עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) על הזוכה
השלישי בהגרלה ות ודיע לו כי זכה בהגרלה הרלוונטית ,בהתאם להוראות האמורות לעיל,
בשינויים המחויבים.
 .4.8מב לי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וייפסלו כל הזוכים אשר עלו בגורל בהגרלה כאמור ,תיערך
הגרלה נוספת ע"י עורכת ההגרלה אשר תהיה כפופה לכל ההוראות המפורטות לעיל ,בשינויים
המחויבים .פרסום בדבר ביצוע הגרלה נוספת ייערך כדין.
 .4.9למען הסר ספק ,יובהר כי כל פרס כולל אך ורק את הקבוע בסעיף  2לעיל ועורכת ההגרלה לא
תשא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב שלא נטלה על עצמה במפורש לרבות ,בין היתר,
הובלה ,דמי משלוח ,מיסים וביטוח העשויים לנבוע מהפרס ,והם יחולו על הזוכה בלבד.
 .4.10לאחר הודעת הזכייה ,תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה בפרס בדואר רשום למענו בהתאם
לפרטים שנמסרו בעת הצטרפותו להגרלה ,או לחלופין ,בהתאם לפרטים שימסור בעת הודעת
הזכייה .ההודעה בדבר הזכייה תפרט את אופן ומועד קבלת הפרס .הזוכה מתחייב לפעול
בהתאם להודעה וקבל את הפרס עד ולא יאוחר מ 30-ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה בדואר
רשום .במעמד קבלת הפרס ,וכתנאי לקבלתו ,הזוכה יזדהה בפני עורכת ההגרלה באמצעות
תעודת זהות ויחתום על אישור קבלת הפרס.
 .4.11זוכה בהגרלה אשר לא פעל בהתאם להוראות עורכת ההגרלה ולא פעל לקבלת הפרס כאמור,
ייחשב כמוותר על זכייתו ולא יהיה זכאי לקבלתו .במקרה זה ,או לחלופין ,במידה והזוכה ויתר
על זכייתו מכל סיבה שהיא ,תהיה רשאית עורכת ההגרלה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
ומבלי שהדבר יחייב אותה לעשות כן ,לקיים הגרלה נוספת ,באותם התנאים ,כמפורט לעיל.
 .4.12תשלום כל מס או היטל אשר יחול על הפרס ישולם על ידי הזוכה.
 .4.13הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או למכירה לצד שלישי ו/או ליורשים או חליפים
של הזוכה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת עורכת ההגרלה מראש ובכתב .כמו כן הפרס אינו ניתן
להמרה ע"י הזוכה ,בכסף או בשווה כסף  .זכות הזוכה בפרס ניתנת למימוש אך ורק במועדים
הקבועים בתקנון זה.
 .4.14ידוע לכל משתתף כי הפרטים האישיים אשר יימסרו על ידו בעת (וכתנאי) רישומו להגרלה ישמרו
במערכת עורכת ההגרלה ,ועורכת ההגרלה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לעשות בהם שימוש
לצורך ניהול הגרלה זו כאמור בתקנון ו/או לצורך השימושים שיאושרו על ידי המשתתף
בהירשמותו להגרלה זו.
 .4.15עורכת ההגרלה שומ רת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס בקרות אחד או
יותר מהמקרים הבאים ,בכפוף לקבלת אישורו של המפקח על ההגרלה ,כדלקמן:
.4.8.1

מסירת פרטים אישיים שגויים ו/או לא נכונים ע"י המשתתף.

.4.8.2

חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

.4.8.3

סירוב הזוכה למסירת פרטיו.

.4.8.4

סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.

.4.8.5

המחאת הפרס על ידי הזוכה לצד ג' ללא הסכמת עורכת ההגרלה מראש ובכתב.

.4.8.6

אי התייצבות הזוכה לקבלת הפרס באופן אישי.

.4.8.7

סירוב הזוכה לפרסום פרטיו כמפורט בתקנון זה.

.4.8.8

הפרת הוראות תקנון זה.

.4.8.9

כל סיבה אחרת אשר יש בה ,על פי הדין ,לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

 .4.16למען הסר ספק ,זוכה בהגרלה אשר לא אותר בפרק הזמן האמור לעיל ו/או לא פעל לקבלת
הפרס ו/או נפסל מסיבה אחרת לפי תנאי תקנון זה ,תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפרס ו/או
לכל פיצוי כלשהו מעורכת ההגרלה ולא תהיה לו כל טענה בגין כך.
 .5שונות
 .5.1עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) לא תשא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה
שייגרמו למי ממשתתפי ההגרלה ,הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה ,ניהולה ,תוצאותיה,
הפרס שיוענק במסגרתה ו/או כל הכרוך בכך.
 .5.2ההשתתפות בהגרלה על כל הכרוך בה הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
 .5.3עורכת ההגרלה ו/או המפקח אינם אחראיים ולא יהיו אחראיים באופן כלשהו לפעילותה התקינה
של רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או בזק ו/או מערכת המחשבים ,על כל מרכיביה,
ולא תשא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים
כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו למשתתף בגין
שיבושים ו/או הפרעות כאמור .למען הסר ספק ,לאף משתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי
בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה ו/או המפקח עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל,
ו/או בקשר לכ ל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות
כאמור.
 .5.4המשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או
כל מי מטעמם ,מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה
ולתוצאותיה ו/או לפרס ומימושו.
 .5.5עותקים מן התקנון מצויים במשרד עורכת ההגרלה ,משרד המפקח ובאתר האינטרנט של עורכת
ההגרלה בכתובת /https://psagot.org :ניתן יהיה לעיין בתקנון המצוי באתר בכל עת ,ובמשרד
עורכת ההגרלה ו/או המפקח בכל יום חול בין השעות  9:00עד  15:00בתיאום מראש של 48
שעות לפחות.
 .5.6כל מחלוקת בנושא פרשנות התקנון ו/או תנאי ההגרלה ,יובאו להכרעתו של המפקח ,והכרעתו
תהיה סופית ומכרעת ותחייב הן את משתתפי ההגרלה והן את עורכת ההגרלה (או מי מטעמה).
 .5.7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בהשתתפותו בהגרלה מסכים המשתתף כי כל תקלה ,שיבוש,
איחור וכד' ,אשר מקורם בכוח עליון ,פעולות איבה ,מלחמה ,שביתה ,פיגועים ,אסונות טבע
וכיו"ב אשר אינם תלויים בעורכת ההגרלה ,לא יחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את
המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .5.8עורכת ההגרלה ,עוזר לעורכת ההגרלה (לרבות יועץ ,פרסומאי ,בית דפוס המדפיס כרטיסים או
טופסי השתתפות) ,המפקח ,מנהליהם ,שותפיהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם (בן זוג ,הורים,
ילדים ,אחים ואחיות) אינם מורשים להשתתף בהגרלה.

