תקנון פעילות GoldenRing
אלבום חתונה לופה
חברת גואינג דאץ בע"מ מזמינה בעלי אירועים אשר יורידו את אפליקציית " - Easy2Giveלמתחתנים" להשתתף
בפעילות ,במהלך תקופת הפעילות ,ולזכות באלבום תמונות אשר ייערך על ידי לופה (להלן" :הפעילות") .התנאים
המפורטים בתקנון זה יחולו על הפעילות.
התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין החברה ,ומובהר בזאת ,כי עצם השתתפותך בפעילות
מהווה ומבטאת הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון .לכן ,אם אינך מסכים לתנאי התקנון ,כולם או חלקם ,אינך
רשאי להשתתף בפעילות.
.1

כללי
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לתנאי השימוש של אפליקציית לופה (כהגדרתה להלן).
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

הגדרות
.2
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"האפליקציה"
 אפליקציית " - Easy2Giveלמתחתנים". גואינג דאץ בע"מ."החברה"
 קליקס .סיאו .אייאל בע"מ ח.פ513567693 ." לופה"
"אפליקציית לופה"  -אפליקציית "לופה .ספר תמונות מהטלפון"Lupa .
"תקופת הפעילות"  -מיום  11.3.2019בשעה  12:00ועד ליום  18.3.2019בשעה .23:59
 ספקי שירותים לאירועים אשר פרטיהם מוצגים באפליקציה תחת קטגורית הספקים"ספקים"
הרלוונטית לשירות המסופק על ידם.
"קטגוריות ספקים"  26 -קטגוריות של סוגי ספקים אשר יוצגו למשתתף באפליקציה כדוגמת :קייטרינג,
עיצוב אירוע ,מגנטים ועוד.
"תקציב לקטגוריית  -התקציב אשר יוזן על ידי המשתמש עבור כל קטגוריית ספקים לצורך קבלת הצעה
לקבלת השירות המבוקש מהספקים המנויים באותה קטגוריה.
ספקים"
 בגיר (מעל גיל  ,)18אשר הוריד את האפליקציה למכשיר הטלפון החכם שלו ,ואשר"משתתף"
הסכים לכל תנאי תקנון זה .לצורך הגדרת משתתף על פי תקנון זה ייכלל גם בן הזוג
של המשתתף.
 משתתף אשר עמד בתנאי סעיף  3.1לתקנון זה והחברה הודיעה לו כי הוא מועמד"מועמד לזכאות
לזכאות בהטבה כאמור בסעיף .3.2
להטבה"
 העמוד באתר לופה שכתובתו :"עמוד הנחיתה"
https://www.lupa.co.il/LandingPage/unofficial-wedding-bookEasy2Give.aspx
"ההטבה"
 אלבום תמונות אשר ייערך על ידי לופה בגודל  30X30ס"מ ,בכריכה קשה ואשר יכלולעד  80עמודי תמונות .ההטבה תכלול גם משלוח של אלבום התמונות לכתובת שתיבחר
על ידי הזכאי באמצעות " Boxitחנויות" או באמצעות דואר רשום בלבד.
 כל משתתף אשר עמד בכל תנאי תקנון זה והחברה הודיעה לו כי הוא זכאי להטבה."זכאי להטבה"
 תאריך האירוע של המשתתף כפי שהוזן על ידו באפליקציה."האירוע"
.3

השתתפות ומועמדות לזכאות להטבה
 .3.1לצורך השתתפות בפעילות יידרשו המשתתפים ,במהלך תקופת הפעילות ,להוריד את האפליקציה אל
מכשיר הטלפון החכם שבבעלותם וכן לבצע את הפעולות הבאות:
לסמן באפליקציה עבור כל קטגוריית ספקים האם התקשר עם ספק מאותה
.3.1.1
קטגוריית ספקים או האם ברצונם להתקשר עם ספק מאותה קטגוריית ספקים על
ידי בחירה בין שתי האפשרויות" :עוד לא סגרנו" או "סגרנו";

.3.1.2
.3.1.3

מקום לאירוע  40000 -ש"ח
קייטרינג –  170ש"ח
מפיק/ת אירועים  1500 -ש"ח
בר ואלכוהול  800 -ש"ח
עיצוב אירועים  1000 -ש"ח
צילום סטילס ווידאו 5000 -
ש"ח
סידורי הושבה – ₪ 1200

.4

להזין בקטגוריית הספקים אשר סווגו על ידי המשתמש כ"סגרנו" את פרטי
הספק/ים עמם התקשר עבור כל קטגורית ספקים רלוונטית וכן את התמורה אשר
תשולם על ידו לכל אחד מהספקים;
לתקצב לפחות  15מתוך כלל קטגוריות הספקים אשר סווגו על ידי המשתמש כ"לא
סגרנו" או כ"סגרנו" לצורך קבלת פניות מספקים הנכללים בקטגוריית הספקים
הרלוונטיים ,כאשר כל אחת מקטגוריות הספקים תתוקצב בסכום שלא יפחת
מהסכומים הבאים הנקובים ליד קטגוריות הספקים הרלוונטית:
 2500 - DJש"ח
שמלות כלה  2500 -ש"ח
עיצוב שיער ואיפור 1500 -
ש"ח
תכשיטים ואקססטריז לכלה
 200ש"חחליפת חתן  1500-ש"ח
אטרקציות וגימיקים 500 -
ש"ח
ליל כלולות – ₪ 800

טבעות  500 -ש"ח
מגנטים  800 -ש"ח
עמדות 300 - Easy2Give
ש"ח
הזמנות 150 -ש"ח
זרי כלה  150-ש"ח

רכב חתן כלה  500 -ש"ח
הסעות לאורחים 800 -ש"ח
מנהל ליום האירוע – ₪ 1500
ארנק דיגיטלי – ₪ 2000
ירח דבש בחול – ₪ 3,000

בידור והרכבים 800 -ש"ח
ירח דבש בארץ – ₪ 1,000

 .3.2החברה תיצור קשר טלפוני עם כל משתתף אשר יתקצב את קטגוריות הספקים בהתאם להוראות
סעיפים  3.1.1עד  3.1.3על פי שיקול דעתה של החברה ,ותודיע לו כי הוא מועמד לזכאות להטבה
(להלן" :ההודעה על מועמדות לזכאות להטבה") וכן תשלח אליו קישור לדף הנחיתה ,בדרך שבה יהיה
מעוניין המועמד לזכאות להטבה לקבל את הקישור כאמור.
 .3.3ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ו/או קרוב משפחה של מי מעובדי החברה; לעניין תקנון
זה" ,קרוב משפחה" הינו – בן זוג ,אח ,אחות וכן כל בן משפחה מדרגה שנייה.
 .3.4ההשתתפות בפעילות מותרת ליחידים בלבד ובכל מקרה לא למטרות מסחריות .השתתפותם של
תאגידים ,בתי עסק וכיו"ב אסורה.
 .3.5כל משתתף יוכל להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד.
 .3.6ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
 .3.7משתתף שלא מילא את הפרטים הנדרשים באפליקציה באופן מלא ו/או תקין ו/או נכון ,לא יוכל
להשתתף בפעילות.
 .3.8המשתתף מצהיר כי הוא יודע שתנאי להשתתפות בפעילות הוא קריאת התקנון והסכמה לתנאיו ,וכי
עשה כן בטרם השתתף בפעילות ,ולא תישמע כל טענה בדבר אי קריאת התקנון ו/או העדר הבנת
הכתוב בו ו/או אי הסכמה לסעיפיו השונים.
 .3.9המשתתף יהיה האחראי הבלעדי לשליחת ההזמנות לחבריו ולאורחיו להוריד את אפליקציית לופה אל
מכשירי הטלפון הנייד שלהם.
 .3.10החברה רשאית למנוע ממשתתף להשתתף בפעילות ו/או לפסול משתתף אשר פעל ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ,וזאת ללא
צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה על פי כל דין ו/או הסכם.
זכאות להטבה ותנאיה
 .4.1משתתף אשר קיבל הודעה על מועמדות לזכאות להטבה כאמור בסעיף  3.2לעיל ,יידרש להוריד את
אפליקציית לופה אל מכשיר הטלפון החכם שבבעלותו ולבצע את כל הפעולות הבאות:
ליצור אלבום תמונות אישי באפליקציית לופה (להלן" :האלבום האישי").
.4.1.1
להזמין חברים להוריד את אפליקציית לופה אל מכשיר הטלפון החכם שלהם.
.4.1.2
מובהר כי הזמנת החברים תעשה על ידי שליחת הזמנה באמצעות אפליקציית לופה
אל החברים.
לוודא כי לפחות חמישה מבין החברים אשר קיבלו את ההזמנה כאמור בסעיף 4.1.2
.4.1.3
לעיל יורידו את אפליקציית לופה אל מכשיר הטלפון החכם שלהם (להלן" :החברים
שהורידו את האפליקציה").
לוודא כי כל אחד מבין החברים שהורידו את האפליקציה יעלה לפחות תמונה אחת
.4.1.4
לאלבום האישי.
להעלות תמונות נוספות ,לפי בחירתו של המועמד לזכאות להטבה ,לאלבום האישי
.4.1.5
באמצעות אפליקציית לופה.
לבחור עיצוב מבין העיצובים המוצעים באפליקציית לופה.
.4.1.6
 .4.2החברה תיצור קשר טלפוני עם מועמד לזכאות להטבה אשר עמד במלוא התנאים הקבועים בסעיף 4.1
ותודיע לו על זכאותו להטבה (להלן" :ההודעה על הזכאות") .לאחר מתן ההודעה על הזכאות תשלח
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.4.16

.4.17

.5

החברה לזכאי להטבה קוד הטבה ,בדרך שבה יהיה מעוניין הזכאי להטבה לקבל את קוד ההטבה
כאמור.
הזכאי להטבה יזין את קוד ההטבה בעת מימוש ההטבה באפליקצית לופה.
הזכאי להטבה יהיה רשאי לממש את ההטבה עד  30ימים ממועד האירוע.
מובהר כי הזכאי להטבה יידרש לשלם ללופה תוספת תשלום בגין כל שינוי בסוג אלבום ההטבה
לרבות שדרוג סוג הכריכה ו/או הגדלת מספר העמודים שבאלבום ההטבה ו/או שינוי בגודל האלבום
ו/או כל שינוי אחר אשר אינו כלול בהטבה .התשלום ייגבה על ידי לופה באמצעות אפליקציית לופה
ובהתאם למחירון לופה שישתנה על ידי לופה מעת לעת.
הזכאי יידרש לבחור את הכתובת למשלוח ההטבה .יובהר ויודגש כי ההטבה כוללת משלוח לכתובת
שתיבחר על ידי הזכאי בעת ביצוע הזמנת ההטבה באפליקציית לופה .המשלוח יעשה לבחירת הזכאי
באמצעות " Boxitחנויות" או באמצעות דואר רשום בלבד .כל סוג אחר של משלוח יעשה בהתאם
לקבוע בתנאי השימוש של אפליקציית לופה וכן בהתאם למחירון לופה כפי שישתנה על ידי לופה מעת
לעת.
יובהר כי משלוח ההטבה שלא באמצעות דואר רשום הינו לאזורים מוגבלים בלבד כמפורט במדיניות
חברת המשלוחים באפליקציית לופה.
זמן ייצור אלבום ההטבה ,תנאי האספקה וזמני המשלוח יעשו בהתאם לדרך המשלוח אותה בחר
הזכאי כמפורט בסעיף  4.6שלעיל ,ועל פי תנאי השימוש של אפליקציית לופה ,כפי שישתנו מעת לעת.
לצורך קבלת ההטבה ייחשבו שני בני הזוג כזכאי אחד ותוענק להם הטבה אחת בלבד אשר תמומש על
ידי שניהם יחד.
הזכות לקבלת ההטבה הינה אישית וחד פעמית ומוקנית לזכאי בלבד ולבן זוגו .מימוש ההטבה תעשה
על ידי שימוש במכשיר הטלפון החכם של הזכאי בלבד.
מימוש ההטבה אינו כולל כפל הטבות ו/או הנחות ו/או קופונים הניתנים למימוש באפליקציית לופה.
האחריות לקבלת ההטבה היא של הזכאי להטבה בלבד .זכאי להטבה שלא מימש את ההטבה
במסגרת  30ימים ממועד האירוע ,לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה או לפיצוי כלשהו מאת החברה.
יובהר כי משתתף אשר זכה בהטבה על פי תנאי תקנון זה יוכל ליהנות מהטבות נוספות ו/או פרסים
נוספים המוענקים על פי מבצעים אחרים שעורכת החברה באותה העת.
לחברה שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליף ו/או לשנות את ההטבה ולהציע
במקומה הטבה חלופית אשר תהיה שוות ערך ,ולזכאי לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או
כנגד מי מטעמה לעניין זה.
ההטבה אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר ו/או להחלפה ,לשינוי או להמרה (בכסף ,בשווה כסף
ו/או בכל הטבה ,פרס או מוצר אחר).
החברה רשאית שלא להעניק לזכאי את ההטבה  ,במקרה שזכאותו היא תוצאה של ביצוע מרמה,
עבירה על החוק או על תקנון זה או שפעל בחוסר תום לב או באמצעים שאינם כשרים או ראויים.
לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן פעילות
סבירה ומקובלת ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
כל מס ,היטל ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,בקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או
קבלת הפרס  ,ככל שיוטלו ,יהיו באחריות המשתתף ועל חשבונו בלבד .החברה לא תהיה חייבת
בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר ההשתתפות בפעילות ו/או קבלת הפרס .החברה תהיה
רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר ,אם תידרש לכך ,את פרטי המשתתפים וכן את
פרטי הזכאי להטבה.

ויתור ופטור מאחריות
.5.1
.5.2

.5.3

.5.4

ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.
המשתתף פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי
לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר נגרמו ו/או
ייגרמו לו ו/או לאחר ,עקב הפעילות ו/או השתתפות בה ו/או בשל זכייתו בהטבה ו/או בשל מימוש
ההטבה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לחברה אין שליטה על טיב ואיכות ההטבה שתחולקו במסגרת
הפעילות ולרבות משלוח ההטבה על ידי לופה ,ולפיכך אין לה אחריות על כך והמשתתף מוותר בזאת
על כל טענה ,תביעה או דרישה נגד החברה או כל מי מטעמה בקשר עם טיב ואיכות ההטבה ,שליחתה
על ידי לופה.
יובהר כי אין החברה אחראית על כל עיכוב ו/או דחייה ו/או שינוי ו/או כל תלונה על אופן וזמני
מסירת ההטבה או משלוח ההטבה.

 .5.5המשתתף פוטר בזאת את החברה ,מנהליהן ,עובדיהן ומי מטעמן ,מכל טענה ,דרישה ו/או תביעה
בקשר עם הפעילות ,ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי
או סעד בגינם.
 .5.6ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,באפליקציה ו/או באפליקציית לופה שיש בה כדי
להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא ,ו/או כדי למנוע
מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות ,לא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
החברה .החברה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו ,בגין כל
הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
.6

שינוי פרטי הפעילות והפסקתה
 .6.1החברה תהיה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה
בדבר שינוי מועד הפעילות תפורסם בסמוך למועד השינוי בעמוד הפייסבוק של החברה והשינוי יהיה
תקף מרגע פרסומו.
 .6.2החברה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.

.7

שונות
.7.1
.7.2
.7.3

.7.4
.7.5
.7.6

תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לקיום הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון
בין המשתתפים לבין החברה.
עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצדו ,כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את
הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.
המשתתף מאשר כי החברה רשאית לשמור כל נתון ופרט שנמסר על ידו לחברה ,לרבות במסגרת פרטי
ההרשמה שמילא ,במאגרים אותם היא מנהלת או תנהל לצורכי מחקר ,קידום מכירות ,ניהול אספקת
שירותיה ומוצריה ואספקתם ,והמשתתף מאשר כי הוא מסר ,מרצונו החופשי את פרטיו לחברה וכי
החברה רשאית לעשות בהם שימוש למטרות אלו.
שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון זה יהא לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל
גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה.
על תקנון זה ,פרשנותו ,ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ,וכל סכסוך או סוגיה משפטית
בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
לבירור פרטים נוספים אודות המבצע ניתן להתקשר למשרדי החברה בטלפון  *5055או לפנות לחברה
באמצעות דוא"ל.info@easy2give.co.il :

