
  הזדמנות להגשים חלום כפול"הגרלת "תקנון 
 

 הגדרות .1
 

 .ההגרלה נערכת על ידי עורכת"הזדמנות להגשים חלום כפול" הגרלה בשם   "ההגרלה": .1.1
היתר בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם לידי עורכת ההגרלה -ההגרלה נערכת על

ביום  ידי הועדה הממונה על ההגרלות במשרד האוצר-שניתן לעורכת ההגרלה על
15.0.519. 

 
, 17הנביאים רח' שכתובתה:  580455681כנפיים של קרמבו ע.ר.  :"עורכת ההגרלה" .1.2

  .4727919 רמת השרון,
 

 26.05.19 :"מבצע ההגרלה" .1.3
 

 27.05.19 "יום ביצוע ההגרלה": .1.4
 

 משרדי עורכת ההגרלה. - "מקום עריכת ההגרלה" .1.5
 

 .4727919 ,רמת השרון,  17עו"ד שרון ארבר שכתובתה הנביאים  :"המפקח" .1.6
 

כל אדם אשר יתחייב ל"עגל לטובה" בכרטיס האשראי שלו לטובת "כנפיים  "משתתף": .1.7
 של קרמבו" יהיה זכאי לכרטיס הגרלה אחד ללא עלות.

 
 ובני עובדיהם, שותפיהם, מנהליהם, המפקח, ההגרלה עורכת: להשתתף רשאים אינם

 ונותני הנגנים, האמנים, הספקים וכן, משפחתם ובני המנהל הועד חברי,  משפחותיהם
 . משפחותיהם ובני באירוע השירותים

 :לעילש 1.7' סע לעניין
 .ואחיות אחים, ילדים, הורים, זוג בן": משפחה בני" 
 .  התנדבות אם ובין בתשלום שירות סיפקו אם בין - שירותים ונותני אמנים, ספקים 
 

 ואת, הקרוב לשקל רכישה כל לעגל, האשראי לחברת הרשאה מתן ":לטובה עיגול" .1.8
 ".קרמבו של כנפיים" עמותת לטובת להעביר, זה מעיגול המצטבר הסכום

 
 (. בונוס כרטיסי) תיירים במחלקת אלעל חברת של לתאילנד טיסה כרטיסי זוג ":הפרס" .1.9

 
 

 פרשנות .2
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים 

ההגרלה, לרבות בכל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר, תגברנה הוראות תקנון  בדבר כלשהם
 ועניין. זה לכל דבר

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או 
 רבים.

 
 להראופן עריכת ההג .3

 
בסינמה למען עורכת ההגרלה  מופע התרמה ,  ייערך20:00, יום א', בשעה 26.05.19יום ב .3.1

 .סיטי גלילות
 

כל אדם אשר יתחייב ל"עגל לטובה" בכרטיס האשראי שלו לטובת "כנפיים של קרמבו"  .3.2
 יהיה זכאי לכרטיס הגרלה אחד ללא עלות. 

 
המצטרפים )להלן:  פרטירשמו י הגרלה שתעוצב לטובת הענייןעל גבי גלויות גלויית  .3.3

 שווים בגודלם בצבעם ובמשקלם. (, כרטיסי ההגרלה יהיו "כרטיסי ההגרלה"
 



ניתן להגיש גלויה אחת בלבד לכל כרטיס אשראי שיצטרף לעיגול לטובה לכנפיים של  .3.4
 קרמבו.

 
 משתתף רשאי לעגל מספר כרטיסים אשר ברשותו. .3.5

 
ובנוכחות המפקח על  עורכת ההגרלה במשרדי ,27.05.19 ביוםתתקיים הגרלת הפרס  .3.6

 מי שהמפקח מינה מטעמו.ההגרלה או 
 

ביום ההגרלה יתבקש אדם אשר ייבחר ע"י המפקח להוציא באופן אקראי כרטיס הגרלה  .3.7
להוציא באופן אקראי שני כרטיסים   בשלב שני יתבקשאחד מתוך תיבת ההגרלות. 

למקרה בו לא ניתן יהיה , על פי סדר שליפתם, אשר ישמשו לעתודהבזה אחר זה נוספים 
 .להעניק את הפרס לזוכה

 
ך בדיקה על ידי המפקח על ההגרלה או מי שהוא מינה לצורך לאחר ביצוע ההגרלה תיער .3.8

 שהשם אשר עלה בגורל מציג משתתף אשר עומד בתנאי תקנון זה.  כך,
 

 משתתף שלא עמד בכל תנאי תקנון זה, אינו רשאי לזכות בפרס. .3.9
 
 תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.  3.10

 
 ההגרלה תצולם ותשודר "אונליין" בפייסבוק הרשמי של עורכת ההגרלה.   3.11

 
רל בשל אחת או יותר מהסיבות היה ולא ניתן להעניק את הפרס לזוכה שעלה בגו   3.12

משתתפים שעלו בגורל בעתודה, על פי , תתבטל זכייתו, וזו תועבר למפורטות בתקנון זהה
 סדר שליפתם, והאמור בסעיף זה יחול גם לגביהם.

 

 
 ומימושו קבלת הפרס, הזכייה .4

 
ם הזוכה כנדרש על פי הוראות בתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת ההגרלה  את ש  .4.1

 פעמיים בעיתון יומי.והן  עורכת ההגרלהה תוצאות ההגרלה יפורסמו הן באתר /הדין
 

 על זכייתו. ובדוא"ל טלפונית את ההודעה  בהגרלה יקבל ההזוכ .4.2
 

רות בן לגב' בהגרלה לפנות  ההזוכ , על הכרטיסים  תלשם מימוש הפרס וביצוע הזמנ  .4.3
, , אשר תבצע את ההזמנות 02-6770206סימון, מנהלת סניף אל על בירושלים, בטלפון 

 . טים שיופיעו בהודעת הזכייה שקיבלבהתאם לפרו
 

 על מנת לקבל את הפרס על הזוכה למסור צילום דרכון אשר ברשותו. .4.4
 

 ולתנאי הכרטיס., בכפוף לזמינות לממש את הפרס עד שנה מיום ההגרלהעל הזוכה  .4.5
 

א יהיה זכאי לקבלת פרס , לף זהלא מימש את הזכייה בפרס כאמור בסעיאשר זוכה  .4.6
 חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו.

 
אחריות לקבלת ומימוש הפרס הנה של הזוכה בלבד. הזוכה פוטר בזה את עורכת ה .4.7

או אחריות בכל הקשור בפרס ההגרלה ואת המפקח וכן את מי מטעמה מכל חבות ו/
 במישרין או בעקיפין.

 
הזוכה לא יהא רשאי להמיר את הפרס בכסף מזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש  .4.8

 חלקי.
 



הזוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל ככל שחלים בגין קבלת הפרס ומלוא  .4.9
 האחריות בעניין זה תחול עליו באופן בלעדי.

 
 אינם ניתנים לשדרוג.הכרטיסים  4.10

 
 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. 4.11

 
עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר לזוכה לממש מובהר בזאת כי,   4.12

ברר כי אותו זוכה נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או את הפרס, במידה וית
 בניגוד לחוק.

 
התחרות אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לכל נזק ישיר ו/או עקיף עורכת   4.13

אשר  יגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כתוצאה ממימוש הפרס. כל האחריות כאמור הנה על 
 ין זה.הזוכה, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בעני

 
י לכל פיצוי שהוא בגין ביטול מובהר כי, משתתף שזכייתו התבטלה כאמור לא יהיה זכא   4.14

 זכייתו ולא תעמוד לו כל טענה כלפי עורכת ההגרלה. להלן הסיבות אך לא רק:
 

 רטי המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.פ 

  הזוכים.ימי עסקים, ממועד בחירת  2המשתתף לא אותר טלפונית במהלך 

 .המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמיה 

 .זכייתו של המשתתף נפסלה בהתאם לתנאי תקנון זה 

 .הזוכה ויתר על זכייתו 

 בהתאם בגורל,  המפקח קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף שעלה
 הוראות תקנון זה.ל

 אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה,  הגרלהורכת הע
תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום  ולאמולה ומול חברת אלעל, 

 לזוכה.

 הסכמת הזוכה כי ניתן יהיה על פי שיקול דעת עורכתעצם ההשתתפות בהגרלה תחשב ל 
ההגרלה לצלם את הזוכה ולהשתמש בתמונה ו/או בפרטיו ולפרסמם ללא תשלום, בכל 

  ההגרלה. לפי שיקול דעת עורכת, מדיה

 

 הפיקוח על ההגרלה .5

 

 המפקח בכל הקשור ב הגרלה ובזכייה הינה סופית ומחייבת לכל דבר וענייןהחלטת  .5.1
 מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.והמשתתף 

, באתר עורכת עותק מתקנון ההגרלה ימצא במשרדי עורכת ההגרלה, משרדי המפקח .5.2
 ההגרלה ובמקום מופע ההתרמה.

 המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים, להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת .5.3
 ובכלל זה פרשנות התקנון. ההגרלה, אי הבנה, ספק או כל דבר אחר

 

 כללי .6

בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל   .6.1
 את הוראותיו במלואן. עליו

עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות. עורכת ההגרלה וכל מי  .6.2
מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי 



מהמשתתפים הקשורים מישרין ו/או בעקיפין בהגרלה, ניהולה, תוצאותיה, בפרס 
 שיוענק במסגרתה ו/או בשל כל תקלה ו/או בכל הכרוך בכך.

 ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. .6.3

למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין  .6.4
 בקשר להגרלה, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

 כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף. .6.5

 ת להאריך, לשנות או לבטל את תקופת המבצע ע"פ שיקול דעתהעורכת ההגרלה רשאי .6.6
 הבלעדי, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

 
ההשתתפות בהגרלה אסורה על קטינים. במקרה והמשתתף הינו קטין או אינו זכאי על  .6.7

קבלת פי דין לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, תנאי להשתתפות בהגרלה ו
הפרס )ככל שזכה( הינו אישור התקנון על ידי האפוטרופוס. במקרה כאמור, אפוטרופוס 

מצהיר בזאת כי הינו ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף וכן, הינו מצהיר 
ומאשר כי השתתפות המשתתף כאמור בהגרלה הינה בהסכמתו המלאה, והינו מודע 

ע מכלליות האמור, במידה והמשתתף קטין או ומאשר את כל תנאי התקנון. מבלי לגרו
במידה ואינו זכאי, על פי דין, לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו בזאת 

  את השתתפותו בהגרלה כאילו קיבל מראש את אישור האפוטרופוס לפעולותיו.

המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורכת  .6.8
בהגרלה, המפקח, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה או תביעה ו /או דרישה הקשורה 

במישרין או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל 
משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה 

מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, תקלות, או אשר מקורם בין היתר בכח עליון, 
מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא ייחשבו להפרה של תקנון 

 זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.

 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע. .6.9


