
 " HOLY MOMENT"  תקנון פעילות

BBB :פעילות 30/9/19 ועד 15/8/19 תקיים בין התאריכים "(עורכת הפעילות" מסעדות בע"מ )להלן 

 :אשר תנאיה מפורטים בזאת להלן, ("הפעילות"" )להלן: HOLY MOMENTבשם "

  הפעילות תקופת .1

לכל המאוחר ותסתיים  09:00בשעה  15.8.19 ביום תחל "HOLY MOMENT "הפעילות  1.1

 ."(תקופת הפעילות" בחצות )להלן  30.9.19ביום 

בתקופת האמנים יוכלו להעלות את העיצוב שלהם ובכך להגיש את מועמדותם לתחרות   1.2
 יום אחרון להגשת עבודות.בחצות,  30/09/19 הפעילות ולא יאוחר מיום

 ר את תקופת הפעילותמובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצ 1.3
 על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה. 

לחלוטין, בכל עת, הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות  עורכת 1.4
או כל דבר אשר מונע את קיום  שתתרחש תקלה או אירוע שאינם בשליטתה מקרה

 .הפעילות

תאריך מסיבת השקה בב  וכרזצוות השופטים שיבחר, יבחר את הזוכים בתחרות והדבר י 1.5
 אחר ככל ויחול שינוי ע"י החברה(. )או במועד 20/11/19

 

 "הפעילות"  .2

התוצרים יוצגו ו/או ימכרו ו/או רשתות החברתיות ואמצעות הבתתקיים הפעילות  2.1
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  של החברה"מוזס"רשת מסעדות בכל יפורסמו 

״המשתתפים יוזמנו להעלות בעמוד האינסטגרם הפרטי שלהם את יצירת האומנות  2.2

ובנוסף לתייג  #  MOSESARTGALLERYהתחרות    ר יצרו ולתייג אותה תחת ההאשטגאש

הפעולות הללו היצירה שתי    בהתקיימו  רק    @MOSESARTGALLERYאת עמוד התחרות  
תוכל לזכות את האמן להיות חלק   תועבר באופן אוטומטי לעמוד הפעילות והיא

 ולזכותו בפרס. ״ moses art galleryמפרויקט 

האמן לוודא כי יצירתו מוצגת בלינק באחריות  2.3
https://45b55694.wishpondpages.com/mosesartgallery/  וזאת לאחר שבוצעו שתי

 . 2.2הפעלות מסעיף 

 האמן שיזכה במירב קולות הקהל וקולות השופטים יזכה בתחרות. 2.4

בחשבון האמן האישי של בעמוד  תמונהעל ה אהבתי/הקהל הרחב יצביע ישירות בלייק 2.5
בכתובת  האינסטגרם שלו ו/או בעמוד הפעילות

(https://45b55694.wishpondpages.com/mosesartgallery/ ) . 
 

 זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות .3

תקנון זה. עצם  תנאימלוא  נסטגרם מהווה הסכמה מצד המשתתף להעלאת התמונה לאי 3.1
מסויג, וכן מהווה  מהווה הסכמה לתוכנו של התקנון באופן מלא ובלתי  התמונה  העלאת  

הרשתות החברתיות  הצהרה מן המשתתף, כי הפרסום על ידי עורכת הפעילות בעמודי
ו/או תביעות ו/או  טענותשלו נעשה על דעתו המלאה של המשתתף וכי לא יהיו לו כל 

 .דרישות כלפי עורכת הפעילות בקשר לכך

המשתתף מתחייב לכך שיצירת האומנות היא פרי יצירתו בלבד ולא נלקחה משום מקום  3.2
ו/או צד ג' כלשהו וידוע לו כי ככל ויעשה כן הרי שישא במלוא הנזקים אשר ייגרמו 

 לעורכת הפעילות. 

 .בלבד ההשתתפות בפעילות הינה אישית 3.3

בעל  16ההשתתפות בפעילות מותרת לכל תושב ישראל משתמש אינסטגרם, מעל גיל  3.4
, 18, כל משתתף שגילו למטה מגיל בלבד )לא מסחרי( עמוד אינסטגרם אישי אותנטי

 השתתפותו בפעילות כפופה לאישור ההסכמה של הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו. 

 ילות ו/או מנהליהם ו/או שותפיהםההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפע 3.5

 .ו/או עובדיהם ו/או בני משפחותיהם

בכל מקרה וללא יוצא מן הכלל כלשהו, מובהר כי תנאי מוקדם להשתתפות בפעילות  3.6
כל חברה הוא הסכמתו של המשתתף לכל שאחריותן המרבית של עורכת הפעילות ו/או 

https://45b55694.wishpondpages.com/mosesartgallery/
https://45b55694.wishpondpages.com/mosesartgallery/


, בכל הקשור ו/או הנובע לפעילות, להשתתפות בפעילות אחרת הקשורה לפעילות לעיל
₪ בהוכחת נזק כלשהו ישיר ו/או  500לסך של ו/או לזכייה בפרסים כלשהם, תוגבל 

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

 

 "מנגנון ההכרעה"

 -ו  דעתה שיקול לפי, הפעילות עורכת נציגיקולות של  50% י"ע תוכרע  הזוכים בחירת 3.7
 ההכרעה. למנגנון בהתאם הקהל הצבעות 50%

עמוד אשר נחשד ברכישת לייקים, וזאת ללא צורך  כלחבר השופטים יהיו רשאי לפסול  3.8
 למשתתף. כלשהוא בנימוק

בין  שיקבע אשר יכריע עפ"י הזוכה בתחרות יבחר על ידי הצבעות הקהל וצוות שופטים 3.9
צוות השופטים,   ע"י ר וכל קריטריון נוסף שימצא לנכוןיצירתיות, מקוריות, הומוהיתר  

 .על פי שיקול דעתם הבלעדי
 

 יםהפרס .4

הזכייה בפרס הינה השופטים של מוזס,  צוות זוכים ע"י  10עם סיום הפעילות, ייבחרו  4.1
 .בכפוף לעמידה בכל תנאי התקנון

פרסום כן, ו בהמחאה שתימסר לפקודתו, ₪ 15,000 לזוכה הראשון יהיה סך של הפרס  4.2
טים, מארז פלייסמהיצירה תוצג על גבי הרשת.  מסעדותמגוון אלמנטים בבהיצירה 

החלטתה של עורכת ו/ או אחרים ע"פ ההמבורגר במשלוחים ואלמנטים נוספים 
  .הפעילות

יצירת בפרסום  יזכו    ע"י צוות השופטים  שייבחרו בעשרת המקומות הראשונים  ניםמהא 4.3
יודפסו על גבי פוסטרים ויוצגו בגלריה  הם במסעדות הרשת. היצירותהאומנות של

רפליקות חתומות ע"י כיימכרו  שתוקם במסעדות מוזס ברחבי הארץ. היצירות
 .  המעצבים

יתרמו על   30%  -והזוכים    לאמניםעל היצירות    *מהרווחים 70%  עורכת הפעילות תעניק 4.4
  .נוך לפסגותלעמותת חיעורכת הפעילות ידי 

התקבולים שיתקבלו מיצירות האומנות בניכוי מע"מ ועלויות ישירות =  הרווחים
 שידרשו )לדוג' הדפסת הפוסטרים(.

 יועברו בכפוף להמצאת חשבוניות מס/קבלה כדין.לאמנים שיקבעו הרווחים  4.5

מחיר המכירה של כל יצירות האומנות יקבע עפ"י שיקול דעתה של עורכת הפעילות  4.6
 בלבד, ללא צורך בנימוק, וללא כל דרישה כלשהיא מצד האמן. 

על גבי התאמות עיצוב  דרש לבצע על חשבונו,יבמקום הראשון במידת הצורך הזוכה  4.7
מקום הראשון הזוכה ב ,כמו כן .על מנת להתאים את העיצוב להדפסהשלו  היצירה

של עורכת הפעילות  סטודיוהקבצים פתוחים לטובת עבודת עיצוב שתתבצע ע"י  יעביר
 במידת הצורך.

מכל סיבה שינויי פרס או באחוזי הרווחים כל תהא רשאית לבצע ב הפעילות  עורכת 4.8
 .ובכל עתללא מורך בנימוק שהיא 

הפרס   התקנון ו/או ויתר עללמען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי   4.9

למשתתף  תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס ,מטעמים השמורים עמו

מנוע מלהעלות  יהיה, על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנוןהזוכה בפרס שוויתר  .אחר
בגין אי חלוקת   כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה

 .הפרס

 רוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלאמבלי לג 4.10
 למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, או שפעל

, ו/או ככל ויהיה חשש כלשהו כי חרג מכל התנהלות נורמטיבית  בניגוד לאמור בתקנון זה

 .מכל בחינה שהיא

 

 קבלת הפרס : .5

הודעה פרטית באינסטגרם ותבקש את עורכת הפעילות תיצור קשר עם הזוכה דרך  5.1
מו, תמונתו לעורכת הפעילות עומדת הזכות לפרסם את שהפרטים ליצירת קשר. 

הזוכה מאשר ונותן . עורכת הפעילות  שלבכל אמצעי המדיה  הזוכהוהתמונה שהעלה 
 .את הסכמתו המלאה לכך מראש ומיד עם השתתפותו בפעילות



 .אפשר העברת הפרס מהזוכה לאדם אחרהזכייה בפרס הינה זכייה אישית. לא תת 5.2

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע  5.3
 , על פי שיקול דעתה הבלעדי.גם אם אינו שווה ערך פרס חלופי

 ורכת הפעילות עיום ממועד הודעת  21זוכה בפעילות אשר לא יאסוף את הפרס בתוך  5.4
 על כך, לא יהיה זכאי לו יותר משום סיבה.

 זכויות יוצרים .6

יצירת בעצם העלאת התמונה, מצהיר ומתחייב המשתתף כי הינו בעל כל הזכויות ב 6.1
 . האומנות שהעלה

הפעילות אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי זכויות   עורכת 6.2

 .באחריות המלאה והבלעדית לפוסט שהועלה על ידובפוסט. המשתתף נושא 

עמוד הנחיתה בעצם השתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי עורכת הפעילות, מפעילת   6.3

כל זאת ללא צורך בכל   ,תהיה רשאית להשתמש בתמונה שהועלתה לכל מטרה ובכל עת

ישה המשתתף בפעילות מוותר על כל טענה ו/או דר  .תשלום ו/או תמורה אחרת למשתתף
בתגובה על פי שיקול דעתה  ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה
כל משתתף מאשר כאמור.  המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לשלם תמורה בגין השימוש

ביצירתו, תוך מתן קרדיט לאמן לפי שיקול דעתה של עורכת שימוש מסחרי מראש ל
באינסטרגם, על המשתתף להקפיד  ו/או בעת שימוש באתר הפעילותהפעילות. 
המועלה על ידו הינה חוקית. בין היתר, ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור  שהתמונה

 :לפרסם את התכנים הבאים לשלוח ו/או

לרבות זכויות יוצרים  -כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן  •

 ;מסחר וסימני

 ;ו מסולףכל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה א •

 ;כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה •

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי  •

 ;ההתקשרות עימם

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב,  •
תשלום, בלא דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או  קבצים

 ;הרשמה כאמור תשלום או

 ;כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב •

 ;כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח •

כל תוכן מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות,  •
נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית,   מין, עיסוק,,  דת

 ;כלכלי-חברתי או מעמד

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות  •

 ;אזרחית

 ;כל תוכן העלול להטעות צרכן •

 ;ו/או למוצריהכל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לעורכת הפעילות  •

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיוצ"ב, ואינה מתאפשרת באופן  •

 .לכל משתמשי האינטרנט חופשי

עורכת הפעילות רשאית לסרב לפרסם, להסיר תמונה או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן 

לפגוע אם הופר תנאי מתנאי התקנון או שבוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול  ,שנשלח
באינסטגרם, במשתמשים בה, בעורכת הפעילות או במי מטעמה, והכל   בשירותים הניתנים
הבלעדי של עורכת הפעילות ובלי ליתן הודעה מוקדמת או נימוק, ככל  על פי שיקול דעתה

טכנית לעשות כן. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות עורכת  שקיימת ברשותה אפשרות

 .הפעילות על פי כל דין

  הפעילות ביטול .7

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 ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל 
יקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות סיבה אחרת, לפי ש

האמור לעיל, עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל 
 מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.

 

 הוראות כלליות .8

 בכל,  ב"וכיוצ  הפרסים,  הפעילות  את  לפרסם  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הפעילות  עורכת 8.1
 או/ו באתר, הבלעדי דעתה שיקול לפי), לאחריה ובין הפעילות במהלך בין( שהוא שלב
 של ותמונתם שמם את לרבות לנכון שתמצא דרך ובכל שהוא תקשורת אמצעי בכל

 .המשתתפים

 או/ו טענה כל להם תהיה לא כי, מאשרים המשתתפים בפעילות השתתפותם בעצם 8.2
 בהתאם, השימוש עם בקשר מטעמה מי או/ו הפעילות עורכת כנגד תביעה או/ו דרישה
 ותמונותיהם שמותיהם פרסום לרבות, הפעילות במסגרת שהזינו בפרטים, זה לתקנון

 מאשרים,  לאפליקציה  אישורם  מתן  בעצם.  באתר  שלהם  הפרופיל  בעמוד  שמופיעות  כפי
 .הסתייגויות בלא, עליהם ומוסכם מקובל זה תקנון כי המשתתפים

 בחרו הם כי, חוזר בלתי באופן המשתתפים מצהירים, בפעילות השתתפותם בעצם 8.3
, יזכו לה היחידה שהתמורה לכך מודעים כשהם, ובידור הנאה לשם בפעילות להשתתף

 .לעיל כהגדרתו הפרס הינו, זה בתקנון לנאמר בכפוף

עורכת הפעילות רשאית באתר מוזס. תקנון זה יימצא לעיונם של משתתפי הפעילות  8.4

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

תקלות ו/או הפרעות כלשהן לפעילות, אשר תגרמנה נוכח תקלות ו/או הפרעות ו/או  8.5
ט, בציוד, ברשתות קלקולים טכניים כלשהם ומכל סיבה שהיא, לרבות ברשת האינטרנ

ינה ובאמצעי התקשורת השונים, באתר האינטרנט של הפעילות וכיוצא באלו, לא תהי
והמשתתפים בפעילות מוותרים באופן מלא סופי ובלתי  באחריותה של עורכת הפעילות

בקשר עם כל תקלה ו/או נזק  ה או תביעה כנגד עורכת הפעילותחוזר על כל טענה, דריש
 שאירעו כתוצאה מהאמור לעיל.

 פרשנות .9

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  9.1
כלשהם הנוגעים לפעילות, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת ו/או בכל דרך 

וראות התקנון, תגברנה אחרת, למעט הודעה מפורשת מטעם עורכת הפעילות על שינוי ה
 .ההוראות תקנון ז

בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר ויחיד לצורכי נוחות בלבד ויש לראותו כאילו הוא  9.2
 פונה גם בלשון נקבה ו/או רבים, לפי העניין.

 סמכות שיפוט והדין החל .10

 .הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי והוא בלבד 10.1

 תהיה נתונה לבתי המשפט בכל הקשור לפעילות, סמכות השיפוט הבלעדית  10.2
 אזור מרכז.המוסמכים ב


