
 הגרלת בלאק פריידי בסנטר תקנון

  מבוא .1

 התחרות בדבר אחרים לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .1.1

 . ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה, בעיתונות לרבות

 . פרשנות לצרכי תשמש ולא בלבד נוחיות לשם הינה הסעיפים וכותרות לסעיפים החלוקה .1.2

 . לכל מגדר מתייחסים והם זכר בלשון ,נוחות מטעמי ,מנוסחים בהגרלה ההשתתפות תנאי .1.3

 הגדרות .2

  .מ"בע החברה לניהול דיזנגוף סנטר -"ההגרלה עורכת" .2.1

'' סנטר דיזנגוף'' 50 דיזנגוף ברחוב, סנטר דיזנגוף המסחרי מרכזה -" מקום עריכת ההגרלה והמבצע" .2.2

 "(. הסנטר: "להלן) 6433222 מיקוד

  . 27/11/2018ועד ליום   23/11/2018 מיום -"תקופת מבצע ההגרלות" .2.3

במבצע בהתאם להוראות יבחר להשתתף  ,בתקופת מבצע ההגרלותלסנטר אדם שיגיע  כל -" משתתף" .2.4

 . בהגרלהוימלא את פרטיו על גלויית ההשתתפות  תקנון זה

  .  רמת גן 14מרח' אבא הלל עו"ד אופיר עומר  –" המפקח" .2.5

 :בהגרלה להשתתפות נהלים .3

 חברת או/ו עורכת ההגרלה מטעם מי או/ו ראשונה מקרבה משפחותיהם ובני עורכת ההגרלה עובדי .3.1

 . בהגרלה להשתתף רשאים אינם בסנטר העסקים בעלי או/ו השיווק

לשם קבלת  .הורה בלבד באישורולקבל את הפרס  בהגרלהרשאים להשתתף  14משתתפים עד לגיל  .3.2

הפרס יש להציג, בין היתר תעודת זהות ו/או קטין שאין ברשותו תעודת זהות יהיה זכאי לקבל את 

  הפרס בליווי הורה ו/או אפוטרופוס ובהצגת תעודה מזהה בלבד. 

סנטר היות חנואחת מב ₪ 200בסך של לכל הפחות לבצע רכישה לשם השתתפות בהגרלה על משתתף  .3.3

, למלא גלוית השתתפות בהגרלה ולהכניסה כשהיא מלאה לתיבת אשר יסומנו במדבקת המבצע

ה מזכה את המשתתף בכרטיס להגרלה. ככל ומעל ₪ 200בסך של אחת כל רכישה ההגרלות. 

 . בהתאם והמשתתף יבצע יותר קניות ויפעל כאמור, סיכוייו לזכות בפרס יגדלו

חשבונית מס/קבלה את בפני עורכת ההגרלה יש להציג  וכתנאי לקבלת הפרס,, במקרה של זכייה .3.4

 המאשרת את הרכישה וכן תעודת זהות.  מקורית 

 ונעילתה תתבצע בסיום מבצע ההגרלות. פול אנד בר"ברחבת "לות תמוקם בסנטר תיבת ההגר .3.5

 :ההגרלה .4

תערוך עורכת ההגרלה את  ,12:00בשעה  21.12.18, ביום ימים ממועד סיום מבצע ההגרלות 14בתוך  .4.1

 ההגרלה. 

שיטת ההגרלה הנה העלאה בגורל של גלויות ההגרלה מתוך תיבת ההגרלות. כמו כן, הזוכה שיעלה  .4.2

 ראשון בגורל יזכה בפרס הראשון וכן הלאה לפי שווי הפרסים בסדר מן הגבוה לנמוך. 



עם הזוכים באמצעות פרטי ם, פעמי 3תנסה ליצור קשר ביום עריכת ההגרלה, במשך עורכת ההגרלה  .4.3

זוכה לא יגיע היה ו , בכל מקרה,הקשר שבגלויה וכן תפרסם את הזכייה פעמיים בעיתון יומי. מובהר כי

 תבוטל זכייתו. ,  1.1.2019ד ליום לאסוף את הפרס ע

 :הפרסים .5

 ואלו הפרסים: .5.1

  ;איסתא פרו"מתנת " ,יורו 1000בשווי  לבולגריהטיסה זוגית שובר לקבלת  –פרס ראשון  .5.1.1

 מתנת שיומי;, ₪ 1,900בשווי  Pocophone F1טלפון סלולרי מסוג  שובר לקבלת  –פרס שני  .5.1.2

  ;Jackie oמתנת , ₪ 1000בשווי  שעון תוצרת "טומי הילפיגר"שובר לקבלת  – פרס שלישי .5.1.3

 מתנת משקפשים; ₪ 800משקפי שמש אוקלי בשווי  –פרס רביעי  .5.1.4

 ;weshoesמתנת , ₪ 650בשווי  562נעלי בלנסטו דגם שובר לקבלת  – חמישיפרס  .5.1.5

 מתנת בורדרליין;, ₪ 600סקייטבורד מקצועי מבית קריצ'ר בשווי  –פרס שישי  .5.1.6

יבוצע ממשרדי עורכת ההגרלה בסנטר, הפרס יימסר לזוכה ע"י , (השובר)להלן: " פרסשובר האיסוף  .5.2

יכיל את כתובת ו/או ציון שמו של בית השובר כאמור,  .5.1.1 - 5.1.4בית העסק כאמור בסעיפים 

 . באמצעותו ניתן לממש את השוברהעסק בסנטר 

 לא ניתן להחליף את השובר בפרס אחר או בכסף מזומן.  .5.3

 במקרה של אובדן, גניבה, השחתה, השובר לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה ו/או פיצוי בגינו.  .5.4

כל אחריות לעורכת התחרות אין  .הזוכה תחול על מימוש השובריםהאחריות הבלעדית בקשר עם  .5.5

האחריות מתן הפרס לידי הזוכה. אחריותה הנה בקשר עם התחרות ועד ו השוברמימוש בקשר עם 

לטיב הפרס ואיכותו מצויה לפתחו של בית העסק המעניק את הפרס בפועל ואחריותה של עורכת 

 התחרות מסתכמת בהענקת השובר למימוש הפרס בלבד.  

 שונות .6

   על כל סעיפיו.  מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה להגרלהברישום המשתתף  .6.1

עמידה בתנאי לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתתפים, אלא על מנת לוודא  ההגרלהמובהר כי עורכת  .6.2

 ולשם קבלת הפרס. התקנון

  . בהגרלה להשתתף מהמשתתף נבצר שבגללה טכנית תקלה לכל אחראית אינה ההגרלהעורכת  .6.3

 רכוש או/ו גוף נזק לכל המשתתף כלפי אחראים אינם מטעמה מי או/ו ההגרלהעורכת , ספק הסר למען .6.4

 .הפרסבקשר עם  למשתתף ייגרם אשר אחר או/ו

היה ויתעוררו מחלוקות משפטיות, לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית להידרש  .6.5

 לכל הליך. 


