תקנון הגרלה  " -אחוזה שלי" 2019

 .1כללי
עיריית רעננה (להלן" :העירייה") מודיעה בזאת על עריכת הגרלה (כהגדרתה להלן)
למשתתפים במיזם אחוזה שלי בהתאם לתקנון זה המפורטות להלן.
השתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.
מבצע ההגרלות יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק.
השתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 .1שונות
 1.1הוראת התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הם פונים לגברים
ולנשים כאחד.
 1.2הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות
אשר נערכת על ידי עורכת ההגרלה ,בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות
לפרסומת מסחרית ,לפי חוק העונשין התשל"ז .1977-
 .2תקופת הפעילות
 .2.1הפעילות תיערך בתקופה שתחול ביום  19.9.19ותסתיים ביום ( 26.9.19תקופה
זו תקרא להלן" :תקופת הפעילות" ו/או "אחוזה שלי").
 .2.2העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות,
מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ,ולא תתקבל כל דרישה ו/או
טענה לעניין זה.
 .3כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות
 .3.1זכאי להשתתף בפעילות כל אדם שמלאו לו  18שנים ומעלה שביצע רכישה
ו/או רכישות בחנויות ובעסקים ברחוב אחוזה ושלוחותיו (כמפורט) בין
התאריכים  ,26.9.19-19.9.19בסכום מינימלי של  ₪ 100ויותר.
 .3.2במהלך התאריכים שבהם מתקיימת הפעילות ,מגיעים לרחוב אחוזה ו/או
שלוחותיו וקונים באחת או יותר מהחנויות ברחוב אחוזה ושלוחותיו (פרטים
נוספים נמצאים באתר העירייה) בסכום מינימלי של .₪ 100
 .3.3לאחר הרכישה ,מצטלמים עם שקית הרכישה באחד מהמתחמים כמפורט
ועל רקע אחד ממיצגי "אחוזה שלי" ב :אחוזה ( 97-99רמב"ם פינת אחוזה ),

ואחוזה ( 122-124מרכז פוזין) ,מעלים לאחת הרשתות החברתיות ומתייגים
"#אחוזהשלי".
 .3.4ממלאים טופס מקוון באתר העירוני ומצטרפים להגרלה.
 .3.5השתתפות בהגרלה מותנית במילוי הטופס המקוון על כל פרטיו.
 .3.6ביום ( 23.10.19להלן" :מועד עריכת ההגרלה") תתקיים ההגרלה ובה יוכרזו
שמות הזוכים ,אשר יהיו זכאים לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה.

 .4הפרס והכללים לזכייה בו
 .4.1הפרס הראשון :שובר טיסה זוגי לחו"ל בסכום שהוגדר.
 .4.2ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי העירייה ,חברי המועצה ובני
משפחותיהם.
 .4.3משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר
תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא
מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים ,יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי
שיקול דעתה של העירייה.
 .4.4משתתף אשר קיבל הודעה מהעירייה ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב
לזוכה ,ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של העירייה
ו/או כל מי שפועל מטעמה ,ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה ,ככל
שהמשתתף יידרש לעשות כן.

 .5ההגרלה ואופן ביצועה
 .5.1בכפוף לאמור בסעיף  7להלן ,העירייה תערוך את ההגרלה
בתאריך  23.9.19בשעה שהעירייה תקבע ,כפי שיפורסם באתר העירייה.
 .5.2ההגרלה תבוצע על ידי העירייה ,בפיקוחה והדרכתה .נציגי העירייה יבחרו
באקראי את התמונה המתויגת של משתתף אשר מילא אחר תנאי
ההשתתפות בהגרלה ואשר העלה פרטי השתתפות תקפים.

 .7תוצאות ההגרלה
.7.1

תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר העירייה ובעמוד הפייסבוק של
עורכת הפעילות.

.7.2

תוצאות ההגרלה יהיו סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

.7.3

מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא
של המשתתפים בלבד ,וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד
העירייה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע
לחלוקת הפרס.

.7.4

עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס ,יידרש הזוכה
להתייצב במשרדי העירייה ,להזדהות האמצעות תעודה מזהה,
ולחתום על טופס הצהרת זוכה על קבלת הפרס.

 .8שינוים בהגרלה
.8.1

למרות האמור בסעיף  2.1או בכל הודעה שהחברה תפרסם ,בכל
מקרה שהעירייה תראה לנכון לעשות כן ,לפי שיקול דעתה המוחלט,
תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או
השעה) ,ו/או לשנות את מקום ההגרלה ,שנקבעו בתוכנית זו ו/או
בהודעה שתפורסם מטעם העירייה ,באופן שהעירייה תמצא לנכון,
לפי שיקול דעתה המוחלט ,בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.

.8.2

החברה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה
לרבות תנאי ההשתתפות ,הפרסים ואופי הפעילות והכל לא יאוחר
ממועד פרסום תכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע
ההגרלה .מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית
הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה
סתירה ביניהם .הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה
במשרדי החברה.

 .9הפרס
.9.1

המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו,
ייבחר בהגרלה כטופס הזוכה בפרס (להלן" :הפרס") ,יזכה בשובר
טיסה זוגי לחו"ל בסכום שהוגדר.

.9.2

למרות האמור לעיל בסעיף  9.1שומרת החברה לעצמה את הזכות
לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף  7לעיל.

 .10מימוש הפרס
.10.1

הזוכה יידרש למסור את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות שלו
לא יאוחר מיום לאחר ההודעה על הזכייה לזוכה כאמור בסעיף  6בכדי
לקבל את הפרס .מימוש הפרס ייעשה ע"י הגעה לעירייה והצגת
תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכייה .זוכה אשר לא יגיע
לאסוף את הפרס בתקופה של שבועיים מיום הזכייה ,לא יהיה זכאי
לקבל את הפרס.

.10.2

כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות
ולהזדהות בפני נציג החברה על ידי הצגת תעודה מזהה ,ולחתום על
קבלת הפרס.

.10.3

העירייה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם
הזוכה ותמונתו ,באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של
החברה ובכפוף להוראות הדין.

.10.4

מובהר כי עצם ההשתתפות בהגרלה תחשב להסכמת הזוכה
לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או
תביעה בקשר לכך.

.10.5

החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום
ולשעה הנוחים לזוכה ,אלא לשעות פעילות משרדי החברה.

.10.6

אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם
בכל אופן שהוא.

 .11היתר לעריכת הגרלות
ההגרלה שתכנית זו חלה עליה ,תיערך על ידי העירייה על פי היתר לעריכת
הגרלות שניתן על פי סעיף  231לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-
 .12המפקח על ההגרלות
המפקחת על ההגרלות תהיה היועצת המשפטית הגב' דפנה קינן מעיריית
רעננה.
 .13מקום שיפוט
מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד העירייה ו/או המפקחת ,בגין כל עניין הנובע
מתכנית זו ,יהיה ברעננה בלבד.
 .14התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד העירייה בגין כל עניין הנובע מתכנית זו,
היא  6חודשים ממועד ההגרלה הרלוונטית.

