גואינג דאץ' בע"מ
תקנון פעילות  -תאילנד
במסגרת הפעילות ,לקוחות החברה אשר יתקשרו עם החברה ב"הסכם למתן שירותי מתנות באמצעות
כרטיסי אשראי" ואשר יערכו אירוע במהלך "תקופת הפעילות" (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן:
"הלקוחות") ,ושיום למחרת האירוע ימצא (באמצעות בדיקה שתיערך על-ידי החברה כמפורט בתקנון זה
והדוחות שיוצאו על ידה) כי סכום המתנות שהעניקו אורחי הלקוחות באירוע ,הצטבר לכדי יעדים
מסוימים (המפורטים בתקנון זה להלן) ,יזכו בפרס כמפורט בתקנון זה להלן.
 .1כללי
.1.1

חברת גואינג דאץ' בע"מ ,ח.פ( 514837830 .להלן" :החברה") ,מקיימת פעילות נושאת פרס
(להלן" :הפעילות") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה (להלן" :התקנון").

.1.2

הפעילות תפורסם באמצעי המדיה השונים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,לרבות,
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,בעמוד ה Facebook -של החברה בכתובת" :איזי טו גיב -
( "Easy2Giveלהלן" :עמוד ה Facebook -של החברה").
 .1.3התקנון יפורסם באתר החברה בכתובת ( www.easy2give.co.ilלהלן" :אתר החברה").
עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי החברה ,וניתן יהיה לעיין בו במהלך שעות העבודה
הרגילות.

.1.4

בעצם השתתפותו בפעילות ,כהגדרתה להלן ,המשתתף מצהיר ומאשר כי קרא את התקנון
במלואו וכי הוא מסכים לכל הוראותיו.

 .2פרשנות
.2.1

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם
בדבר הפעילות ,תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

.2.2

כל ההתייחסויות בתקנון הכתובות בלשון זכר הינן מטעמי נוחות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה
כאחד .כל האמור בלשון רבים – אף יחיד במשמע ,ולהפך .והכל – למעט אם הקשר הדברים או
תכנם מחייב פרשנות אחרת.

.2.3

חלוקת התקנון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו נעשו מטעמי נוחות בלבד ,ואין להשתמש
בהם לשם פרשנות התקנון.

 .3תקופת הפעילות
.3.1

במבצע רשאים להשתתף לקוחות אשר מועד האירוע שלהם יחול בין התאריכים  31.7.2017ועד
 31.2.2018כולל (להלן" :תקופת הפעילות") ,ואשר ימלאו אחר נהלי תקנון זה.

.3.2

החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את תקופת הפעילות (לרבות ,מבלי לפגוע
בכלליות האמור ,הקדמה ,הארכה ,קיצור וכו') בהודעה אשר תתפרסם באתר החברה

 .4אופן ההשתתפות בפעילות ובחירת הזוכה
.4.1

בפעילות רשאים להשתתף לקוחות אשר יעמדו בתנאים המצטברים הבאים )1( :בעל אירוע אשר
יערך במהלך תקופת הפעילות; ( )2מעל גיל  18בלבד; ( )3תושבי ישראל או בעלי היתר כניסה
ושהייה כדין בישראל; ( )4התקשרו עם החברה ב"הסכם למתן שירותי הענקת מתנות לבעלי
אירועים באמצעות כרטיסי אשראי"; ( )5המקיימים את כל התנאים המפורטים בתקנון זה
(להלן" :משתתף" או "משתתפים").

.4.2

המשתתפים יפעלו מול אורחי האירוע בעצמם על פי שיקול דעתם וכן באמצעות עזרים שיקבלו
מהחברה על מנת לבקש מאורחי האירוע לבצע שימוש בשירותי החברה ולהעניק כמה שיותר
מתנות באמצעות כרטיסי אשראי.
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.4.3

ידוע למשתתפים כי על מנת שיוכלו לזכות בפרס עליהם לבצע מאמצים ופעולות שונות מול
אורחי האירוע וזאת על מנת שסכום ההעברות אשר בוצעו כרטיסי אשראי יהיה כמפורט בסעיף
 4.4להלן .כל משתתף יוכל לבחור כיצד לפעול מול האורחים על מנת להגדיל את סיכויי הזכייה
שלו ,לרבות באמצעות פניות ישירות אל האורחים ו/או באמצעות שימוש בעזרים שיינתנו לו על
ידי החברה.

.4.4

בסוף תקופת הפעילות תערוך החברה בדיקה של דו"ח המתנות אשר הוענקו על ידי האורחים
באירועים שנערכו בתקופת הפעילות ,ותסכום את כמות המתנות אשר הוענקו באירוע על ידי
האורחים השונים שהעניקו מתנה באירוע .מובהר בזאת כי כל אורח יהיה רשאי להעניק מתנה
אחת בלבד אשר תשויך למספר תעודת הזהות של האורח נותן המתנה (על פי השם המצוין על גבי
כרטיס האשראי) ,וזאת אף אם בבעלותו מספר כרטיסי אשראי שונים.

.4.5

בכפוף לאמור בסעיף  4.4לעיל ולקבוע שם ,מי מהמשתתפים שיימצא בדו"ח המתנות של האירוע
שלו כי ביום האירוע וכן עד לשעה  7:00בבוקר שלמחרת יום האירוע ,בוצעו מעל  120הענקות
שונות בכרטיסי אשראי שונים ,בסכום מצטבר כולל של  ₪ 90,000ומעלה יזכה בפרס (להלן:
"הזוכה" או "הזוכים").

.4.6

כמו כן יובהר ,כי לא תתאפשר יותר מזכייה אחת במסגרת הפעילות .משתתף אשר זכה בפרס לא
יוכל ליהנות מפרסים נוספים המוענקים על פי מבצעים אחרים החלים בחברה באותה העת.

.4.7

בנוסף יובהר ,כי עובדי החברה ,ו/או עובדי חברות בנות של החברה ו/ואו בני משפחותיהם אינם
רשאים להשתתף בפעילות .לעניין תקנה זו" ,בני משפחה"  -אבא ,אמא ,אח ,אחות ,בן-זוג.

 .5הפרס
.5.1

הפרס שיוענק במסגרת הפעילות הוא חופשה זוגית לתאילנד (טיסה +מלון) בהתאם לפירוט
שלהלן ,והכול לפי בחירת החברה ושיקול דעתה הבלעדי (להלן" :הפרס").

.5.2

הפרס כולל :שתי טיסות שכר (הלוך ושוב) ושהיה של  7לילות במלון ,על בסיס פנסיון מלא,
ארוחת בוקר ,צהריים וערב (מסלול הטיסה ודרגת תיירות המלון ייבחרו על ידי החברה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי).

.5.3

תאריך מימוש הפרס ייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,תוך התחשבות ,במידת
האפשר ,בזמינות הזוכה.

.5.4

בהקשר זה יודגש ,כי:

.5.4.2

.5.4.1.1

ביחס לאירוע מסוג חתונה – ייחשבו שני בני הזוג כזוכה אחד ויוענק להם
פרס אחד בלבד אשר ימומש על ידי שניהם ביחד.

.5.4.1.2

ביחס לאירוע מסוג בר מצווה ,יחולו הכללים שלהלן:
.5.4.1.2.1

ככל שהזוכה הינו בעל אירוע יחיד ,יינתן פרס אחד בלבד אשר
ימומש על ידו ועל ידי אדם נוסף אשר יבחר לממש אתו הפרס.
במידה והזוכה מעוניין לטוס ביחד עם חתן בר המצווה (או עם
כל קטין אחר) ,יהא חייב הזוכה להמציא לחברה אישור חתום
מהוריו או מאפוטרופוס חוקי של חתן בר המצווה (או של
הקטין האחר) לצורך מימוש הפרס.

.5.4.1.2.2

ככל שמדובר בשני בעלי אירוע ,ייחשבו שני בעלי האירוע כזוכה
אחד ויוענק להם פרס אחד בלבד אשר ימומש על ידי שניהם
ביחד.

יובהר ,כי לא ניתן להפריד את הטיסות למועדים שונים לכל אדם ,קרי ,שני מממשי
הפרס ,כמפורט בתקנה  5.4לעיל ,מתחייבים לצאת יחד מהארץ ולחזור יחד לארץ
באותם המועדים.
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.5.4.3

צירוף נוסעים נוספים ו/או הארכת שהייה ,יעשו בכפוף לקבלת אישור החברה ,אשר
יינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ועל פי המחיר שייקבע על ידי חברת התעופה
וספק התיירות ביום מימוש הפרס.

.5.4.4

כל שינוי לאחר שייקבע מועד מימוש הפרס על ידי החברה ,יעשה ויהא כפוף להוראות
לנהלים ולמדיניות של חברות התעופה ,של ספקי התיירות ושל בתי המלון שהוזמנו,
לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,עלויות ביטול ,שינוי ,דחייה ועוד.

.5.4.5

באחריות הזוכה (והאדם שאתו ייבחר הזוכה לממש את הפרס ,בהתאם לאמור בתקנון)
להציג ויזה תקפה לאתרי הביקור (במידה ויש צורך בכך) בעת בואו לממש את הפרס,
וכן דרכון בר תוקף ל 6 -חודשים לפחות מיום הטיסה.

.5.4.6

יובהר ויודגש כי הזכאים לא יהיו רשאים לשנות את יעד הטיסה ו/או את חברת הטיסה
ו/או את בית המלון ו/או את מועד המימוש ו/או להאריך את תקופת השהיה ,וזאת גם
אם יחפצו הזכאים לשלם תמורה נוספת לחברה ו/או לאחד מספקיה.

.5.4.7

מובהר כי למעט התשלום עבור כרטיס הטיסה ועבור השהות בבית המלון כאמור לעיל,
החברה לא תשתתף ו/או תממן ,ו/או תישא בכל תשלום נוסף או אחר ,לרבות אך לא
רק :ביטוח רפואי ,ביטוח כבודה ,ארוחות ,שדרוגים ותוספות נוספות בטיסה או במלון
וכיוצ"ב.

.5.5

אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה ,הזכייה בפרס הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה או הסבה לכל
אדם אחר שאינו הזוכה .הפרס אינו ניתן להחלפה ,להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר.

.5.6

על אף האמור ,החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להסכים לשינוי של זהות מקבל
הפרס ,לפי בקשת הזוכה.

 .6ההודעה לזוכה והענקת הפרס לזוכה
.6.1

 30ימים לאחר תום תקופת הפעילות תודיע החברה לזוכה על זכייתו באמצעות יצירת קשר
טלפוני או שליחת דואר מייל לזוכה (להלן" :הודעת הזכייה") .על הזוכה להעביר בהודעה פרטית
לחברה את הפרטים הנדרשים לצורך זיהויו ,וזאת בתוך  14ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה
(להלן" :הודעת התשובה").

.6.2

מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית ,במקביל לשליחת הודעת הזכייה ,לפרסם את שמו של
הזוכה בפרס באמצעות דף הפייסבוק של החברה ,וכן תהיה רשאית לדחות את פרסום הודעת
הזכייה עקב נסיבות טכניות או תקלה.

.6.3

יראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת הזכייה ביום שליחתה .רישומי החברה בדבר שליחת
הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין זה.

.6.4

הפרס יישלח לזוכה תוך  21ימים מרגע אישור החברה את קבלת הודעת התשובה ,וזאת לאחר
שהזוכה אימת את זהותו באמצעות תעודת זהות.

.6.5

במידה ולא יעביר הזוכה את הודעת התשובה ,מכל סיבה שהיא ,בתוך  14ימים ממועד קבלת
הודעת הזכייה כאמור בתקנה  6.1לעיל ,תישלל זכאותו לפרס והוא לא יהא זכאי לכל זיכוי,
פיצוי או שווה ערך בשל הפרס שאיבד.

.6.6

למען הסר ספק מובהר ,כי היה והפרס לא יוענק לזוכה עקב אי עמידתו של הזוכה בתנאי כלשהו
מתנאי התקנון (לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,אי שליחת הודעת התשובה כאמור בתקנה
 6.1לעיל) או עקב ויתורו של הזוכה על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה או במחדל) –
יועבר הפרס לחזקתה של החברה והיא זו שתחליט מה ייעשה בו ,לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות
האמור ,עריכת פעילות נוספת ,חלוקת הפרס שלא חולק למשתתף אחר (או אי חלוקתו) וכו',
והזוכה וכל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ,תלונה ,תביעה או דרישה
כלפי החברה וכלפי כל מי מטעמה בעניין זה.

.6.7

למען הסר ספק מובהר כי החברה תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך וזאת
מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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 .7תנאים להשתתפות וסייגים
.7.1

ההשתתפות בפעילות תהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים לחברה לעשות בשמו של המשתתף
ובתגובה לפוסט הפעילות שהעלה כל שימוש חוקי ,לרבות אך מבלי לפגוע מכלליות האמור,
העתקה ,הפצה ,טרנספורמציה ,ביצוע פומבי ,פרסום ומחיקה ,וזאת כנכס השייך לחברה .למען
הסר ספק מובהר ,כי בעצם העלאת התגובה לפוסט הפעילות כאמור בתקנון ,מקנה המשתתף
לחברה רישיון חינם ,כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן ,להעתיק ,לשכפל ,להפיץ ,למכור ,לשווק,
למסור לציבור ,לעבד ,לערוך ולהשתמש בכל דרך נוספת בתגובה לפוסט הפעילות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה או של כל מי מטעמה ,לרבות ,מבלי לפגוע מכלליות האמור ,באתר
האינטרנט של החברה ,בעמוד ה Facebook -של החברה ,בדברי דפוס ,במדיה דיגיטלית ,ובכל
מדיה שהיא ,ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ,טענה ,תלונה או דרישה כלפי החברה וכלפי כל מי
מטעמה בקשר עם השימוש בתגובה לפוסט הפעילות שהעלה .המשתתף לא יהיה זכאי לכל
תמורה בגין התגובה לפוסט הפעילות ולא יוכל לבוא בכל טענה ,תביעה ,תלונה או דרישה בעניין
השימוש בתגובה לפוסט הפעילות שהעלה (לרבות ,מבלי לפגוע מכלליות האמור ,בכל הנוגע
להפרת זכויות יוצרים ,לדרישה לתשלום וכו') .למען הסר ספק ,פרסום התגובה לפוסט הפעילות
לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה ,אלא נועד לשם מתן ביטוי לפעילות בלבד.

.7.2

ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה ,התכנים שהעלה
לעמוד ה Facebookשל החברה ,מקום מגוריו ופרטים נוספים הידועים לחברה ,באופן ובמועדים
שיקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.7.3

העלאת התגובה לפוסט הפעילות ו/או כל תוכן אחר שאינו בבעלות המשתתף ו/או שיש בו משום
הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי ,הינה
אסורה ,והאחריות המלאה והבלעדית בגין האמור תהיה על מעלה התגובה לפוסט הפעילות ו/או
כל תוכן כאמור.

.7.4

כל משתתף מצהיר כי אין בפוסט הפעילות ו/או בכל תוכן אחר שיעלה לעמוד ה Facebookשל
החברה משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ,לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,לפי חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ו/או חוק זכות יוצרים ,התשס"ח 2007-ו/או חוק איסור לשון
הרע ,התשכ"ה 1965-ו/או כל דבר חקיקה אחר.

.7.5

תגובות לפוסט הפעילות ו/או תכנים אחרים אשר אינם עומדים בהגדרות התקנון ו/או אשר יהיה
בהם דבר מה מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע בזולת באופן כזה או אחר ,יפסלו ויורדו לאלתר מעמוד
ה Facebook -של החברה ,וזאת ללא מסירת הודעה מוקדמת למשתתף.

.7.6

כל משתתף בפעילות נותן את הסכמתו מראש כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את
הפרטים שנמסרו על ידו ומידע שיצטבר אודותיו ,לשם ביצוע פעולות כגון יצירת קשר עמו,
פרסום ,דיוור.

.7.7

ההשתתפות בפעילות הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות
כלשהי של החברה או של כל מי מטעמה כלפי המשתתף או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם
השתתפות המשתתף בפעילות .החברה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ,הפסד,
אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים ,הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות (לרבות,
מבלי לפגוע מכלליות האמור ,ההשתתפות בפעילות ,הפרס ומימושו וכו') ולכל הכרוך בכך .למען
הסר ספק ,לא תותר השתתפות בפעילות למשתתף מתחת לגיל  ,18אלא בהתאם לאמור בתקנה
 5.4.1.2.1לעיל.

.7.8

החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טענה ,תלונה ,תביעה או דרישה בדבר נכונות ו/או
אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או בעמוד ה-
 Facebookשל החברה ו/או לכל נזק ,הטעייה ,מרמה ,חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר
עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.

.7.9

האחריות הבלעדית לאספקה ,לטיב ולאיכות הפרס (או כל חלק ממנו) במסגרת הפעילות ,תחול
על חברת התעופה וספק התיירות הרלוונטיים של הפרס .למען הסר ספק ,החברה לא תהיה
אחראית בשום צורה ואופן ,ולא תישא בשום אחריות לטיב הפרס ,לאספקתו ולאיכותו .מבלי
לגרוע מהאמור ,לזוכה לא תהיה כל טענה ,תלונה ,תביעה או דרישה כלפי החברה או כל מי
מטעמה בגין הפרס ,אספקתו ,טיבו ואיכותו.

.7.10

החברה רשאית להסיר מעמוד ה Facebook -של החברה כל תוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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.7.11

המשתתף יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,דרישה ,תלונה או תביעה נגד החברה או כל מי מטעמה
בכל הקשור לפעילות כמפורט בתקנון ,לרבות ,מבלי לפגוע מכלליות האמור ,בגין כל נזק שנגרם
לו עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.

.7.12

בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון ,תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו
מבלי שתהא למשתתף כל טענה ,תלונה ,דרישה או תביעה כנגד החברה או כל מי מטעמה בעניין
זה.

.7.13

החברה תהא רשאית לערוך שינויים בתקנון לרבות שינויים לגבי אופן הפעילות ,קיצור תקופת
המבצע ,שינוי התנאים ו/או שינוי הפרס ובלבד ששוויו ישמר ,מעת לעת ולפי שיקול דעתה
הבלעדי ,ובלבד שתפרסם את מהות השינוי בעמוד ה Facebook -של החברה.

.7.14

החברה תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את השתתפות המשתתף בפעילות
ולבטל את זכייתו של המשתתף ,לרבות באחד המקרים הבאים:
.7.14.1

בכל מקרה בו יהא חשש לאי תקינות ,זיוף ,מרמה בקשר לזכותו של המשתתף
להשתתף בפעילותו/או לזכות בפרס ו/או לשש אחר לפגיעה בטוהר המידות.

.7.14.2

בכל מקרה בו יתברר כי המשתתף לא עמד בכל הוראות התקנון ו/או פעל שלא
בהתאם להוראות החברה ו/או הפר את הוראות התקנון ו/או פעל שלא כדין.

.7.15

החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות באתר
החברה או בעמוד ה Facebook -של החברה .בכל מקרה בו ירצה המשתתף לשאול שאלה או
לבקש עזרה במטרה להבין את מהות הפעילות הוא מוזמן לפנות אל החברה באמצעות עמוד ה-
 Facebookשל החברה.

.7.16

המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת הפעילות תלויה ,בין היתר ,בתקינות אתר האינטרנט
של החברה ,רשת ה ,Facebook -עמוד ה Facebook -של החברה ,מערכות ממוחשבות וגורמים
אחרים שלחברה אין שליטה עליהם .לפיכך ,תהא החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להפסיק את הפעילות ,באופן מלא או חלקי ומעת לעת ,אם יתקיימו גורמים שישבשו או ימנעו
את המהלך התקין של הפעילות.

 .8הבהרות
.8.1

כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,ככל שיחולו בקשר עם הפעילות או הפרס,
יחולו על המשתתף הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד .החברה תהיה רשאית להעביר
לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על פי הדין ,את פרטי המשתתף הזוכה ,ניכוי מס במקור וכל
מידע אחר שיידרש על פי דין .המשתתף נותן בזאת אישור והסכמה לחברה ולכל מי מטעמה,
לקזז ,לנכות או להפחית כל תשלום נדרש ,בהתאם לדין .החברה וכל מי מטעמה לא יישאו
בתשלום מס כלשהו בקשר לפרס ולזכייה.

.8.2

מובהר כי רישומי החברה ,וכן הפרטים אשר דווחו על ידי אולם האירועים ביחס למספר
המוזמנים אשר הגיעו לכל אירוע כאמור בתקנה  4.4לעיל ,יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור
למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הפעילות ולא תשמע כל טענה ,תלונה ,דרישה או תביעה
כנגד החברה או כל מי מטעמה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו.

.8.3

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית
נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד .תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד
החברה ,בכל עניין הנובע במישרין או בעקיפין מההשתתפות בפעילות ,היא שנה ממועד סיומה.

***

