
 תקנון פעילות
 

 כללי
 Theאתר " (להלן: "הפעילות" או "התחרות") מנוהלת על ידי במתנה  Google Home Mini"  פעילות

Verifier " :דרך דף הפייסבוק שכתובתו האתר(להלן ,("https://www.facebook.com/theverifier.il/   
הקבוצה" שכתובתה  -  The Verifier"וקבוצת הפייסבוק  (להלן: "דף הפייסבוק")

https://www.facebook.com/groups/1786329095002083/ ("להלן: "קבוצת הפייסבוק)  בהתאם
 להוראות תקנון זה.

 
משיקולי נוחות בלבד וההשתתפות בתחרות בהתאם להוראות תקנון זה  זכרתקנון זה מנוסח בלשון 

מיועדת לגברים ונשים כאחד. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש 
 לצרכי פרשנות.

 
ם כלשהם בדבר בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרי

 התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 

כל מקרה וכי ב בפעילות, כי עלולות ליפול טעויות ך חברתיהינה לצור בפעילותמובהר כי ההשתתפות 
, הפעילותכל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם  ףההשתתפות לא תקים למשתת

 ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 

הבלעדי באמצעות הודעה  םאת תנאי תקנון זה לפי שיקול דעת לשנות חברי הנהלת האתר יהיו רשאים
 .ו/או באתר בדף הפייסבוק

 
 הפעילות

 לקבוצה , כאשר האפשרות להזמין חברים21.3.19-העד  17.02.19הפעילות תיערך בין התאריכים 
לקצר או להאריך את תקופת  יהיה רשאי האתרמובהר כי  ("תקופת הפעילות"). 7.3.19תסתיים בתאריך 

 .חברי הנהלתולפי שיקול  הפעילות
 

 להזמין חברים רלוונטיים להצטרף לקבוצה. קבוצת הפייסבוקבתקופת הפעילות יוזמנו חברי 
 

שארו שיצרפו את מרבית האנשים הרלוונטיים לקבוצה, אשר יימבין משתתפי הפעילות יבחרו זוכים 
(להלן: "הפרס"), מבית  Google Home Mini-ב היזכימים. הזוכה במקום הראשון  14בקבוצה מעל 

Google. 
   הזוכים יוכלו לקבל את הפרס בתנאי שהם עומדים בחוקי קבוצת הפייסבוק, חברים בה, וסימנו

Likeלדף האתר בפייסבוק. 
כי הפעילות אינה ממומנת, נתמכת או מנוהלת ע"י פייסבוק בכל דרך ופייסבוק אינה משויכת  מובהר

אליה. פייסבוק לא תהיה והיא אינה צד בתחרות ואינה נושאת אחראיות מכל סוג שהוא לגבי הפעילות, 
 ניהולי ותוצאותיה.

 
 והסכמת המשתתףתנאי השתתפות 

והזמין חברים הפייסבוק, וקבוצת דף ב חבר ושנים, הינ 18 ולהשתתף מי שמלאו ל היה זכאייבפעילות 
 להצטרף לקבוצה במהלך תקופת ההשתתפות. 

אשר  ףלפי שיקול דעתה הבלעדי, כל משתתבפעילות,  יםשתתפתהיה רשאית לפסול מ הנהלת האתר
 את הוראות תקנון זה. םמקיי ותסבור כי אינ ההנהלה

 
 



 
 בחירת הזוכה

ימים מתום תקופת התחרות, משתתף העונה על תנאי  14יבחרו בתוך , חברי הנהלת האתר, והם בלבד
ההחלטה  הבלעדי (להלן: "המשתתף הנבחר")., לפי שיקול דעתם האתרברי השתתפות, אשר לדעת ח

  ותהיה בלתי ניתנת לערעור. האתרהפייסבוק של  קבוצתב תפורסם
 והפייסבוק שדרכ בפרופיל תוייתו באמצעות הפייסבוק על פי זהוהמשתתף הנבחר יקבל הודעה על זכ

 השתתף בפעילות.
 
 
 

 הפרס וחלוקתו
 Googleהפרס המפורסם הוא פרס בגין זכייתו.  מהנהלת האתרהמשתתף הנבחר יהיה זכאי לקבל 

Home Mini  נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר. להנהלת האתר. מבית גוגל 
 

במעשה עבירה או במעשה שאינו  לזכייהלמסור את הפרס לידי מי שהגיע רשאית שלא  הנהלת האתר
לעצמה את האפשרות  הנהלת האתרכדין או תוך הפרת הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא. כן שומרת 

, ולהעביר את בפעילותלמנוע את הפרס מהמשתתפים הנבחרים אם יימצא פגם באופן ההתנהלות 
 .חליפיים כמשתתפים נבחרים חברי הנהלת האתרהפרס למשתתפים אחרים אשר יבחרו על ידי 

 הפעילותהפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק למשתתפים הנבחרים שעמדו בכל תנאי 
 והתקנון.

הפרס אינו ניתן להמרה על ידי המשתתפים הנבחרים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר 
 ון.שלא כמפורט בתקנ

 
מובהר בזאת כי ככל שיצירת הקשר עם המשתתפים הנבחרים לצורך הודעה על הזכייה לא תיצלח מכל 

תהיה  הנהלת האתרימים מיום הכרזת הזוכה בפעילות,  7סיבה שלא תהא וזאת במשך תקופה של 
. המשתתפים הנבחרים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או יםאית להעניק את הפרס למשתתפים אחררש

 מנו.מבעניין זה ו/או הנובע ו ו/או מי מטעמ The Verifierאתר ו תביעה בעניין זה כלפי דרישה ו/א
 

 מובהר כי לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בכל תקופת הפעילות.
 

לאחר שתאומת זהותו של הזוכה, הפרס יישלח באמצעות דואר רשום דרך דואר ישראל עם אישור 
 מסירה.

 
 שונות

, ו/או בפעילותכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתפים להשתתף  אחראית על הנהלת האתראין 
או לתקלה. מוסכם בזאת כי משתתף לא יוכל לבוא בשום טענה כלפי  בהזמנת חבריםגרמה לעיכוב 

 באם לא יזכה בפרס. ו חבריההנהלת האתר א
 יהיו חבריאין הנהלת האתר תהיה אחראית על טיב המוצר ו/או איכותו. מרגע מסירת הפרס לזוכה, לא 

 .בין אם יתגלו בהמשך הזמן במוצר מקורביה אחראי לתקלותהנהלת האתר ו/או 
 

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  לפעילותתהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע  הנהלת האתר
 ו/או בקשר עמה.

 
לכל נזק גוף  ףים כלפי המשתתי מטעמה אינם אחראכי החברה ו/או מ למען הסר ספק מובהר בזאת,

ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב השתתפות בתחרות ו/או בשל זכייה בפרס 
 כלשהו.



 
 info@theverifier.co.ilלבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת 

 
 


