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  תקנון 

  "לל או בחואבישר "Brownחדר זוגי לשני לילות באחד ממלונות "הגרלת 
  

  הגדרות 
  

, תל אביב 12 בן יהודה , רח'513956938חברה , מס' בע"מ בראון הוטלס  "  עורכת ההגרלה"
6380115 .  

  תקנון זה.                          "התקנון"

(חדר וארוחת בוקר) באחד  BB(שני) לילות על בסיס  2-ת חדר זוגי להגרל  "ההגרלה" 
ואשר  , (בהתאם לבחירת הזוכה) ממלונות רשת בראון, בישראל או בחוץ לארץ

בהתאם ובכפוף להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת  כתנער
) ולהוראות "ההיתר הכללי"(להלן:    1977-לפי חוק העונשין, התשל"ז  מסחרית

  תקנון. ה

  דוד לבל.מר "  עוזר לעורכת ההגרלה"

   , תל אביב.94יגאל אלון , 2מגדל אלון  כתובת, עידית שנירעו"ד   על ההגרלה" "המפקח

השתתף בהגרלה ופועל  , אשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון ומבקש לאדםכל    "משתתף בהגרלה" 
  שם כך בדרכים המפורטות בתקנון.ל

, אשר יזכה בפרס כהגדרתו להלן, ששמו עלה בהגרלה, בהגרלהמשתתף חוקי   "זוכה"
  . בכפוף להוראות תקנון זההמפורט להלן, והכול 

(חדר וארוחת בוקר) באחד ממלונות  BB(שני) לילות על בסיס  2-חדר זוגי ל  "הפרס" 
  כמפורט בתקנון זה.והכל בכפוף ו ,רשת בראון, בישראל או בחוץ לארץ

  
  

 פרשנות

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא לתקנון זה  .1
 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם   .2

, לרבות אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר הגרלה בדבר ה
 ועניין. 

  
 שמעות לעניין פרשנות התקנון. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן מ .3

  
  .תל אביב ,6דוד אלעזר ברחוב  חברת שרונה,שרדי הנהלת העתקים מתקנון זה יהיו שמורים במ .4
  

 ומועד ההגרלה ההגרלהתקופת 

   ").ההגרלהתקופת ("יום ב 9.12.2021 ביום ותסתיים 23.8.2021יום בל  ההגרלה תח .5
 

 0011: בשעה 23.12.2021 ביום עורכת ההגרלה במשרדי תיערך ההגרלה  ,ההגרלהסיום תקופת ב .6
 .בבוקר

  
  
 ההגרלה

  



 

1502\0\966 

נספח  בנוסח המצ"ב כ  נופש  הרגלי  בנושא  שאלוןלמלא    יצטרךאשר מבקש להשתתף בהגרלה    כל אדם .7
שם את הפרטים הבאים:  המשתתף פרטים אישיים לגביו, לרבות  ימלא  לתקנון זה, אשר במסגרתו    א'

כתובת דואר כתובת, עיסוק, גיל, מצב משפחתי, מס' ילדים והגילאים שלהם, פרטי, שם משפחה, 
טופס " -" והשאלון"(להלן:  ת המשתתףוחתימשם בן או בת הזוג מספר טלפון, אלקטרוני, 
 .), בהתאמה"ההשתתפות

 
תהא רשאית להשתמש בפרטי ההתקשרות הרשומים בטופס ההשתתפות בכדי ליצור   ההגרלהעורכת   .8

עורכת על מנת לשלוח לו חומרים פרסומיים ושיווקיים בנוגע לפעילות , המשתתף בהגרלהקשר עם 
 שאינו מעוניין בכך.  המשתתף, אלא אם יציין ההגרלה

  
  

 תנאי השתתפות בהגרלה 
  

ומסר לעורכת ההגרלה את טופס ההשתתפות במהלך    ענה על השאלוןלכל אדם אשר    תההגרלה מיועד .9
 . תקופת ההגרלה

 
 מנהליה  ,המפקח על ההגרלה, עוזר לעורכת ההגרלה, עורכת ההגרלהההשתתפות בהגרלה אסורה על  .10

  ובני משפחותיהם. , שותפיה, עובדיהשל עורכת ההגרלה
  

 רטים בהיתר הכללי.ההשתתפות בהגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפו .11
  

 , בכפוף לתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון.פעם אחתכל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה  .12
 

  ההשתתפות בהגרלה
  

 אופן ההשתתפות בהגרלה הינו כמפורט להלן:  .13
  

את מלוא הפרטים  יצטרך לענות על השאלון המפורט בטופס ההשתתפות ולמלא משתתף ה .13.1
ביותר חשוב , לצורך יצירת קשר עימו במידה וזכה. לעיל 7בו, כמפורט בסעיף הנדרשים 

. טעות באחד מן למסור את הפרטים המלאים הנדרשים בטופס ההשתתפות בהגרלה
הפרטים ו/או במסירת הנתונים הנ"ל עלולה להביא לפסילתו של המשתתף ו/או למנוע את 

 זכייתו בפרס. 
  
לתום תקופת מבצע עד  עורכת ההגרלהת /למסור לנציגאת טופס ההשתתפות המלא יש  .13.2

באופן מקוון באתר האינטרנט של עורכת ההגרלות. אופן המסירה של טופס ההשתתפות יהיה  
ההגרלה ו/או באמצעות מסירתו לנציג מוסמך של עורכת ההגרלה, או באמצעות השמת 

  הטופס בתיבת השתתפות אשר תמוקם במלונות עורכת ההגרלה. 
ל השאלון המפורט בטופס ההשתתפות ומילא את ענה ע אשר    למען הסר כל ספק, רק משתתף .13.3

 יהיה זכאי להשתתף בהגרלה.  מלוא הפרטים הנדרשים בו, והכל במהלך תקופת ההגרלה,
 

את תעודת הזהות אשר לא יציג  זוכה .זהותתעודת לצורך קבלת הפרס, הזוכה יידרש להציג  .13.4
הפרס יימסר אך ורק לזוכה הפרס באופן אישי, ולא  , לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.שלו

  למישהו מטעמו (לרבות באמצעות יפוי כוח).  
ההשתתפות בהגרלה מהווה, בין היתר, הצהרה של כל משתתף לפיה הוא מקבל על עצמו את  .13.5

 הוראות תקנון זה במלואן.
  
ר  ההשתתפות בהגרלה הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצו .13.6

חבות כלשהי של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף, ועורכת 
ההגרלה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים 
הקשורים במישרין או בעקיפין להגרלה ו/או להגרלה, ניהולם, תוצאותיהם על כל הכרוך 

 והנובע מכך. 
  
ה מנוע מלטעון כלפי עורכת ההגרלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק המשתתף יהי  .13.7

 שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בהגרלה. 
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  ההגרלה ומועד פרסום תוצאותיה

 
לעיל, בפיקוחו של המפקח על   6ההגרלה תיערך ותתופעל על ידי עורכת ההגרלה, במועד הקבוע בסעיף   .14

 ההגרלה, ובה תתברר זהות הזוכה בהגרלת הפרס, כאמור לעיל. 
 

עם תום תקופת ההגרלה, ייאספו כל טפסי ההשתתפות שמולאו על ידי המשתתפים ויובאו למשרדי  .15
"תיבת רלה. טפסי ההשתתפות בהגרלה יעורבבו לתיבה אחת (עורכת ההגרלה עד למועד קיום ההג

 ובחירת הזוכה.  11:00בשעה  23.12.2021) לצורך קיום ההגרלה ביום ההגרלות"
  

י השתתפות בהגרלה כאשר טופס)  2(  שנימתיבת ההגרלות  זה אחר זה  אקראית    במועד ההגרלה, יישלפו .16
 . לקבלת הפרסכל טופס השתתפות שיישלף כדין יהיה זכאי 

במקרה בו ייפסל טופס השתתפות ו/או משתתף בהגרלה בשל אי עמידה בתנאי הוראות תקנון זה, 
לא ניתן לערער על תוצאות יישלף טופס נוסף מתיבת ההגרלות והזכות לפרס תעבור לאותו משתתף. 

  ההגרלה.
  

 כה על דבר זכייתואת הזוההגרלה תיידע המשתתף אשר שמו עלה בגורל, יהיה זכאי לפרס. עורכת  .17
, לפי הפרטים שנרשמו על ידו על גבי טופס אלקטרוני ו/או באמצעות הטלפוןבאמצעות דואר 

 ההשתתפות בהגרלה. 
  

כל משתתף נותן בעצם השתתפותו בהגרלה את רשותו לפרסום שמו בהתאם לאמור לעיל ולא תעמוד 
ההשתתפות, מצהיר כל אחד  לו כנגד פרסום כאמור כל טענה. כמו כן, עם מילוי פרטיו על טופס

  כי אינו נמנה על אלה שהשתתפותם בהגרלה אסורה בהתאם לדין ו/או לתקנון.  מהמשתתפים
 

ימה ימים מהמועד בו הסתי 30תוך  יםהזוכמי מהיה ולא תצליח עורכת ההגרלה ליצור קשר עם  .18
עורכת ההגרלה  תהיה לו כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי נגד ייפסל אותו זוכה ולא , ההגרלה

 הנוסף וכן הלאה.הזוכה מי מטעמם. הוראה זו תחול גם אם ייפסל על ההגרלה ו/או  המפקחו/או 
 

לעיל, תועבר זכותו לפרס לזוכה אחר, אשר שמו ייבחר באופן זהה   18כאמור בסעיף    מי מהזוכים  נפסל .19
  וראה זו תחול גם אם ייפסל זוכה נוסף.לעיל. ה  16לאמור בסעיף 

  
  .  ההגרלהוכן באתר האינטרנט של עורכת  יפורסמו פעמיים בעיתון יומיתוצאות ההגרלה  .20

  
  הפרס

  
(חדר וארוחת בוקר) באחד ממלונות רשת   BB(שני) לילות על בסיס    2-חדר זוגי להינו  הפרס בהגרלה זו   .21

  . לארץ, בהתאם לבחירת הזוכהבראון, בישראל או בחוץ 
 

הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה. כמו כן הזכייה בהגרלה הינה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או  .22
 להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה ו/או הסבה לאדם אחר שאינו הזוכה.  

  
 הזוכה ישלם עבור היטלים/מיסים הנדרשים על פי חוק, ככל שאילו נדרשים במימוש הפרס.  .23

  
שאית לפסול ולמנוע קבלת הפרס ממי שהשתתפותו בהגרלה נעשתה תוך עורכת ההגרלה תהיה ר  .24

 מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה שהיא.  
  
  

  העדר אחריות

לא תהיה אחראית באופן כלשהו לאיכות הפרס או למידת ההנאה ממנו, והיא לא  ההגרלהעורכת  .25
תישא בכל תקלה מכל מין וסוג שהוא שיחולו בקשר עם הפרס ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או 

 בגין ו/או כתוצאה מתקלות כאמור. בהגרלהעקיפים, אשר ייגרמו למשתתף 
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לבטיחותו של הזוכה בפרס, והיא לא תישא בכל  לא תהיה אחראית באופן כלשהו ההגרלהעורכת  .26
אחריות לכל פגיעה ו/או פציעה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו לזוכה בפרס בגין ו/או בעת ו/או כתוצאה 

 ממימוש הפרס כאמור.
  

 
לא תהיה אחראית לכל הוצאה, הפסד ו/או נזק,  ההגרלהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורכת  .27

ים שייגרמו למאן דהוא כתוצאה מתקלה ו/או טעות, כאמור לעיל. במקרה של תקלה  ישירים ו/או עקיפ
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההגרלהו/או טעות, כאמור לעיל, תהיה רשאית עורכת 

, להפחית או להגדיל את מספר הפרסים או לנקוט בכל פעולה אחרת ככל שתמצא לנכון. כל ההגרלה
 .בה , ותחייב כל משתתףולהגרלהוספת לתקנון זה פעולה כאמור תיחשב כת

 
תהא רשאית מעת לעת לערוך שנויים בתקנון זה, לפי שקול דעתה הבלעדי, ובלבד  ההגרלהעורכת  .28

 אחרת שתמצא לנכון. , או בכל דרך מה ההגרלהל כך הודעה במקומות בהם פורסשתפרסם ע
 

מודע ומסכים לכך כי  בהגרלהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף ו/או כל הרוצה להשתתף  .29
כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בין היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, 

, לא ההגרלהשיבושים או תקלות ברשת האינטרנט או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורכת  
 כו אותו בכל סעד ו/או זכות לקבלת הפרס ו/או תרופה כלשהי. יז

 
כמוה כוויתור סופי ובלתי מותנה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת  בהגרלהההשתתפות  .30

בקשר לתקלות ו/או פגמים ו/או לחוסר שביעות רצון ו/או לחוסר התאמה כלשהו ו/או לעגמת   ההגרלה
 עם זכייה בפרס.נפש אשר עלולים להיגרם בקשר 

 
המשתתף ו/או כל הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי מאחר וייתכן שעל אף מאמצי  .31

, אשר ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי  ההגרלהעורכת  
הפרס, המשתתף ו/או לזכות בפרס ו/או לקבל את  בהגרלהיש בהם כדי למנוע מהמשתתף להשתתף 

מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי   ההגרלהמסכים לפטור את עורכת  
 או סעד בגינם.

 
, שתמצא לנכוןדבר זכייתו בכל דרך  את    לפרסם  ונותן את רשותו לעורכת ההגרלהכל משתתף מסכים   .32

לעצמה את הזכות לעשות שימוש  שומרת ההגרלהעורכת ו, ההגרלהעל פי שיקול דעתה של עורכת 
  ובפרטי הזוכים.  ההגרלהפרסומי או שיווקי בתוצאות 

  
  

  על ההגרלה המפקח
 

 בהתאם להוראות התקנון והדין החל.  הגרלהדאג לקיום כללי ה יהמפקח על ההגרלה  .33
 

לכהן  וודיע לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר על הסכמתעל ההגרלה י המפקח .34
  כמפקח.

  
 האוצר דו"ח חתום על ידומסור לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד יהמפקח על ההגרלה  .35

ל בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות ו , והכהגרלה) ימים מתום תקופת ה60שים (יתוך ש
 לפרסומת מסחרית.

  
ו/או  לבין עורכת ההגרלהיה ו/או מועמד לזכיכריע בכל מחלוקת שבין משתתף יעל ההגרלה  המפקח .36

המפקח   יהיהבין המועמדים לזכייה לבין עצמם ו/או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן  
, לפסילת המשתתפים וכן במקרה של הגרלהלפסוק בכל הקשור לכשירותם של המשתתפים ב  ךמוסמ

 אי הבנה ו/או פרשנות הוראות התקנון.
  

 היא סופית ואינה ניתנת לערעור.  ובכל עניין שבתחום אחריותלה על ההגר של המפקח וכרעתה .37
  

 .בהגרלה זואחראי על טיב הפרס ו על ההגרלה אינ חהמפק .38
  

 שונות
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, בהתאם להוראות תקנון הגרלהבשתתפות  התקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ה  .39
 .כאחד  זה, מיועדת לגברים ולנשים

 
כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת משנה  תקנון זה .40

 אחרת התקפה מכוח חוק. 
  

יפו סמכות שיפוט   -  אביב  , תהא לבית המשפט המוסמך בתלההגרלהתנאי  בכל מחלוקת שעניינה   .41
 ייחודית ובלעדית.

  
  

מקורם באירוע שאינו כל משתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר  .42
בשליטתה של עורכת ההגרלה לא ייחשבו כהפרה של הוראות התקנון ולא יזכו אותו בכל סעד 

 ו/או זכות ו/או תרופה. 
  

  
  


