
 תקנון פעילות

BBB :פעילות 09.08.19התאריכים   6.8.19תקיים בין (  "החברה" מסעדות בע"מ )להלן 

 :אשר תנאיה מפורטים בזאת להלן, ("הפעילות" )להלן: MOSES ART GALLERY בשם 

  מועד הפעילות .1

 09.08.19ביום לכל המאוחר ותסתיים  12:00בשעה שלישי ביום  06.8.19הפעילות תחל  .1.1

 ."(תקופת הפעילות" בחצות )להלן 

 ברשתות החברתיות תתקיים הפעילות  .1.2

בטרם המועד לעורכת הפעילות עומדת הזכות להאריך ו/או לסיים את תקופת הפעילות  .1.1
תיערך הפעילות, כפי  ןבה מסעדותו/או לשנות את תנאי הפעילות, לרבות ההנקוב 

 .עה מראשפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הוד-שתמצא לנכון ועל

 מהות הפעילות .2

 AVANGARTלקוחות מוזס אשר יצלמו את עצמם אוכלים את מנת במהלך תקופת הפעילות  2.1
 בדרך הכי יצירתית יוכלו לקחת חלק בפעילות.

 MOSESARTGALLERY#או בפייסבוק   יתייגו באינסטגרם אשר רק לקוחות הרשת 2.2
 חלק בפעילות.ייקחו 

.  ועד השופטים של 20.9.19בחירת הזוכים תתבצע בתום תקופת התחרות ולא יאוחר מתאריך  2.1
מוזס )אשר ימונה על ידי רשת מוזס ושמות השופטים ירשמו ויהיו מצויים במשרדי החברה( 

 יקבל החלטה מבין המשתתפים מי הם הזוכים. 

החברה וללא שתצטרך  הזוכים אשר ייבחרו יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 2.2
 לנמק זאת, וכל משתתף בפעילות נותן הסכמתו לכך מראש.

את מנת רכשו ובתנאי שבלבד  מוזסההשתתפות בפעילות מותרת ללקוחות רשת  2.2

AVANGART . 

 יםהפרס .1

ארוחה משתתפים ע"י ועד השופטים של מוזס, אשר יקבלו  10עם סיום הפעילות, ייבחרו  .1.1
 , כדלקמן: במוזס 

ארוחות(  12: ארוחות מוזס למשך שנה הכוללת ארוחה אחת בכל חודש )סה"כ ראשוןמקום  .1.2
הכוללות: מנה עיקרית ותוספת צד, משקה ממשפחת קוקה קולה, בישיבה במסעדה בלבד. לא 

 כולל ספיישלים , לא כולל את מנת הסלמון ואת מנת קאדילק אנטריקוט.

, בישיבה ספת צד ושתייה קלהזס הכוללת מנה עיקרית, תוארוחת מומקום שני עד עשירי  .1.1
 במסעדה בלבד לא כולל ספיישלים, לא כולל את מנת הסלמון ואת מנת קאדילק אנטריקוט.

  

 פרסים 10לא תעלה על מתן של  הכמות הכוללת של הפרסים במהלך כל תקופת הפעילות .1.2
 בלבד, אשר החברה תהא רשאית לבצע בהם שינויים.

 

 קבלת הפרס : .2

ותבקש או בפייסבוק הודעה פרטית באינסטגרם דרך  יםקשר עם הזוכעורכת הפעילות תיצור  .2.1
מו, תמונתו והתמונה לעורכת הפעילות עומדת הזכות לפרסם את שאת הפרטים ליצירת קשר. 

את הסכמתו תן והזוכה מאשר ונ"עורכת הפעילות"   של בכל אמצעי המדיה. הזוכהשהעלה 
 המלאה לכך מראש ומיד עם השתתפותו בפעילות.

 ., אלא אם יוחלט ע"י החברה אחרת2.9.19 עד ליום תימסרעה על הפרסים הוד .2.2

 אפליקציית הועד.  שובר או יזקפו לזוכים באמצעות –הארוחות  .2.1



הזכייה בפרס הינה זכייה אישית. לא תתאפשר העברת הפרס מהזוכה לאדם אחר הפרס אינו  .2.2
זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או 

 סכום שהוא היה ולא ינוצלו במלואם או בחלקם.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס  .2.2
 , על פי שיקול דעתה הבלעדי.גם אם אינו שווה ערך חלופי

רה על כך, לא יהיה יום ממועד הודעת החב 21זוכה בפעילות אשר לא יאסוף את הפרס בתוך  .2.6
 זכאי לו יותר משום סיבה.

  הפעילות ביטול .5

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה, על פי שיקול 
דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע 

צים שאינם תלויים בה ומכל סיבה ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילו
אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל, עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד 

 המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.

 תנאי השתתפות  .6

, מעל או פייסבוק בפעילות מותרת לכל תושב ישראל משתמש אינסטגרםההשתתפות  .6.1
אישי אותנטי, כל משתתף שגילו למטה מגיל  או פייסבוק בעל עמוד אינסטגרם 16גיל 
, השתתפותו בפעילות כפופה לאישור ההסכמה של הוריו או האפוטרופוס החוקי 18

 שלו. 

מסעדות  BBBמוזס/ וזכייני  ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי/ות החברה עובדי .6.2
 .בע"מ

לסחור בהם בדרך כלשהי, בין אם תמורת  ןהפרסים אשר יחולקו הינם אישיים. אי .6.1

  .כסף ובין אם תמורת שווה כסף, ואין למסרם לכל אדם אחר

המשתתף מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  .6.2
כל חברה אחרת הקשורה לפעילות ו/או  המרכזית"ו/או "החברה עורכת הפעילות 

  .הנוגע להשתתפות בפעילות ו/או זכייה או אי זכייה בולעיל, בכל 

ההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי  .6.2
כל חברה ו/או  ו/או "החברה המרכזית"ליצור חבות כלשהי של עורכת הפעילות 

כלפי המשתתף, ועורכת הפעילות לא תישא באחריות ת לעיל, אחרת הקשורה לפעילו
לכל הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או 

 .בעקיפין לפעילות ו/או, לניהולה, תוצאותיה על כל הכרוך והנובע מכך

 ו/או "החברה המרכזית"משתתף בפעילות יהיה מנוע מלטעון כלפי עורכת הפעילות  .6.6
ודרישה ו/או תלונה לגבי  כל חברה אחרת הקשורה לפעילות לעיל, כל טענה ו/אוו/או 

 .או כשל בהשתתפות בפעילות נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה

בכל מקרה וללא יוצא מן הכלל כלשהו, מובהר כי תנאי מוקדם להשתתפות בפעילות  .6.6
ו/או  הוא הסכמתו של המשתתף לכל שאחריותן המרבית של עורכת הפעילות

, בכל הקשור ו/או כל חברה אחרת הקשורה לפעילות לעילו/או  "החברה המרכזית"
לסך של הנובע לפעילות, להשתתפות בפעילות ו/או לזכייה בפרסים כלשהם, תוגבל 

בשום מקרה שהוא  ישאוולא  ידרשולא והחברה או ספקיה ו/או זכיינה  ,ש"ח 200
 באלו, בהיקף כספי העולה על האמור לעיל. בדמי נזק ו/או שיפוי ו/או הוצאות וכיוצא 

 

 



 הוראות כלליות .6

ורכת הפעילות ע. מוזסבאתר תקנון זה יימצא לעיונם של משתתפי הפעילות  .6.1

 .שיקול דעתה הבלעדילפי  רשאית לתקן ו/או לשנות את התקנון בכל עת, 

עורכת הפעילות רשאית לפרסם ו/או להתיר את פרטיהם המזהים של הזוכים  .6.2
והמשתתפים בכל אחד מאמצעי המדיה, לרבות אתר האינטרנט של הרשת, 
עמוד הפייסבוק שלה וחשבון האינסטגרם, ולאלה לא תהיה כל טענה ו/או 

 .דרישה ו/או תביעה באשר לפרסומים אלה

אשר תגרמנה נוכח תקלות ו/או הפרעות תקלות ו/או הפרעות כלשהן לפעילות,  .6.1
ו/או קלקולים טכניים כלשהם ומכל סיבה שהיא, לרבות ברשת האינטרנט, 
בציוד, ברשתות ובאמצעי התקשורת השונים, באתר האינטרנט של הפעילות 

"החברה וכיוצא באלו, לא תהיינה באחריותה של עורכת הפעילות ו/או 
באופן מלא סופי ובלתי חוזר על כל והמשתתפים בפעילות מוותרים  המרכזית"

טענה, דרישה או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או החברה המרכזית בקשר עם 
 כל תקלה ו/או נזק שאירעו כתוצאה מהאמור לעיל.

המשתתף בפעילות מסכים ומאשר בזאת כי קרא והסכים לכל הוראות תקנון  .6.2
יתנת לסתירה כי זה וכי עצם השתתפותו בפעילות מהווה ראיה חלוטה ולא נ

 הוא מסכים לכל הוראות תקנון זה.

יהם ובני משפחות ההשתתפות בפעילות אסורה על מי מעובדי עורכת הפעילות .6.2

  )מדרגה ראשונה(.

 פרשנות .8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה  .8.1
 לפרסומים אחרים כלשהם הנוגעים לפעילות, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או

המשודרת ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מפורשת מטעם עורכת הפעילות 
 .העל שינוי הוראות התקנון, תגברנה הוראות תקנון ז

בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר ויחיד לצורכי נוחות בלבד ויש לראותו  .8.2
 כאילו הוא פונה גם בלשון נקבה ו/או רבים, לפי העניין.

 סמכות שיפוט והדין החל .9

 .ן החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי והוא בלבדהדי .9.1

אזור נתונה לבתי המשפט המוסמכים ב תהיהבכל הקשור לפעילות, סמכות השיפוט הבלעדית  .9.2
 מרכז.

 


