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שתערך בהתאם להוראות תקנון זה הגרלה נושאת פרסים,  "ההגרלה"

ובהתאם להיתר הכללי לעריכת ההגרלות לפרסומת מסחרית 
 .1977 -לפי חוק העונשין, התשל"ז

  "הגרלת אירוע הקיץ של ויקטורי" "שם מבצע ההגרלה"
, 17:00-20:30 :עותהש בין 27.8.19ים ביום ההגרלה תתקי  ההגרלה" מועד"

שיתקיים בזאפה  ,וע הקיץ ללקוחות אשראי ויקטוריבמהלך איר
)להלן:  24:00ל  17:00לציון, בין השעות  בראשוןלייב פארק 

 "(.האירוע"
 .תקנון זה   "התקנון"
 511769499ע"מ, ח.פ. א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות ב "ת ההגרלהועורכ"

 515039493ח.פ. , ויזמות בע"מיס פרו הפקות סוו  
המחזיק כדין בכרטיס  ,( וכשיר משפטית18)מעל גיל  אדם בגיר  "משתתף"

ון נאים המפורטים בתקנמד בתאשר עאשראי ויקטורי, 
טות בדרכים המפור ופועל לשם כך רלהגהשתתף בהוהמבקש ל

 בתקנון.
 מעטפה שמתקיימים בה כל התנאים הבאים במצטבר:  "מעטפה תקינה"

מופיעים עליה כל הפרטים הבאים, של המבקש להשתתף  .1
שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים  בהגרלה:

 נכונים. טלפון נייד וכל אלומספר מלאה )כולל מס' דירה(, 

 יה. ספרו מופיע עלנמצא בתוכה ומות פההשתת ברשו .2

המבקש להשתתף הצהיר, על גבי המעטפה, כי הוא בגיר  .3
 וכשיר משפטית ועובדות אלו נכונות.  18מעל גיל 

המבקש להשתתף הצהיר, על גבי המעטפה, כי הוא מחזיק  .4
 כונה. כדין כרטיס אשראי של ויקטורי ועובדה זו נ

  אחיות.ם וילדים, אחרים, יג, הובן זו "בן משפחה"
 .חולון 8/26עו"ד עדן קליינר מרחוב דגניה  חת""המפק

 
 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים   .2.1
 כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

אף  -במין זכרור מך. כל האולהיפמשמע, יחיד באף  -ה בלשון רביםכל האמור בתקנון ז  .2.2
למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות  -ע ולהיפך, והכלמין נקבה במשמ

 אחרת.

חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין   .2.3
 .התקנוןלהשתמש בהם לשם פרשנות 

ון י הגדרתם בתקנלפ וו, יפורשה שלא הוגדרו ביטויים בתקנון זגים א, מושמונחים .2.4
 .ללקוחות כרטיס אשראי ויקטורי 2019אירוע קיץ  -פעילות

 כללי .3

ו/או לבטלה על פי  את מועד ההגרלהאת הזכות לשנות ו ןת לעצמושומר ההגרלהעורכות  .3.1
 עניין זה.בנה ולא תשמע כל טע ההגרלה. עד יום טרם פרסום הבלעדי  ןשיקול דעת

 תקנון זה.את תנאי  תתףשהמ, מקבל על עצמו להבהשתתפות בהגר .3.2

 כללי ההגרלה .4

כרטיסי הכניסה לאירוע מורכבים משני חלקים: כרטיס ושובר. על שני החלקים מופיע  .4.1
 חד חד ערכי.  מספר זהה,

ליהן ידרשו המבקשים להשתתף במתחם האירוע תוצב תיבה, וכן תוצבנה מעטפות, ע .4.2
, כתובת מגורים ת"ז ס'הבאים: שם מלא, מ ב ברור, את הפרטיםלציין, בכתבהגרלה, 

קשים להשתתף וכן יידרשו המב מלאה )כולל מס' דירה(, מס' טלפון נייד, מס' השובר
וכשירים משפטית וכי הם  18בהגרלה, להצהיר בחתימתם כי הם בגירים מעל גיל 

 כרטיס אשראי ויקטורי. מחזיקים כדין ב



, להכניס טפהעהמי ם הנדרשים על גבמלא את כל הפרטיתתף בהגרלה לעל המבקש להש .4.3
 ותה לתיבה. את השובר למעטפה, לסגור את המעטפה ולשלשל א

הפרטים המלאים כנדרש ו/או שימצא כי אחד  כלשלא יופיעו עליהן  מובהר כי מעטפות .4.4
מצוין שלא יהיה בתוכן שובר שמספרו כמספר ההפרטים בהן או כולם אינם נכונים ו/או 

על גביהן הן של קטין מתחת לגיל  רלהגבהתף קש להשתרטי המבעל גבי המעטפה ו/או שפ
י ויקטורי כדין, יפסלו מלהשתתף או של פסול דין או מי שאינו מחזיק כרטיס אשרא 18

 בהגרלה. 

ביד או נציג מוסמך תועלה התיבה לבמה ומנכ"ל ויקטורי, מר אייל רבמהלך האירוע,  .4.5
לפי סדר  ים,רהמעטפות יסומנו במספ. ( מעטפות12עשרה ) כה שתייםמטעמו, ישלוף מתו
 הוצאתן מהתיבה. 

פי סדר ההוצאה( יהיו המעטפות הזוכות )להלן: שלושת המעטפות התקינות הראשונות )ל
 "(. הזוכיםהשוברים "

המשתתפים בעלי ה כי גליתיתר המעטפות התקינות שהוצאו מהתיבה, ישמרו למקרה בו 
ה בו או במקרו/ הה זלפי תקנון הגרל" תףעומדים בהגדרת "משתם ם אינהזוכיהשוברים 

ימים מיום הפרסום או  30גם לאחר  הזוכים לא ימצאו ו/או לא יגיעו לאסוף את הפרסים
ז, ישלחו הודעות לזוכים החלופיים מיום משלוח ההודעה בדואר רשום )לפי המאוחר(, שא

 לסדר הוצאת המעטפות.בהתאם 
תתבצע  יעל מנת לדעת מת ירועך האח הזמנים במהללעקוב אחר לועל המשתתפים  .4.6

 .ההגרלה

 מספרי השוברים הזוכים יוכרזו בקול.  .4.7

"(, זוכהשאוחז בכרטיס שמספרו זהה לאחד ממספרי השוברים הזוכים )להלן: " מי .4.8
 דה שתמוקם במתחם האירוע לשם קבלת הפרס.יתבקש להגיע לעמ

   ן:תנת בביצוע כל הנדרש להלובדיקת תקינות הזכייה מוהפרס קבלת   .4.9
 ן נהיגה ישראלי.ויגת תעודת זהות/ רישצה .א
 זוכה. הצגת כרטיס אשראי ויקטורי על שם ה .ב
 .הצגת הכרטיס שמספרו זהה למספר השובר הזוכה ומסירתו לעורכות ההגרלה .ג
יהיה זכאי הזוכה לאחר בדיקת שובר ההגרלה ווידוא שהפרטים שנמסרו נכונים,  .ד

 לקבל את הפרס.
ביום על שמו י ויקטורי ראשאכרטיס  /כאמור הה זמתעודה  פיזית יציגלא  שהזוכה ככל .4.10

, על מנת לקבל ימים )שבעה( 7ם בתוך להציגוי החברה למשרד להגיע האירוע, יהיה עליו
 , אחרת ייחשב כמי שויתר על הפרס ולא תשמע כל טענה בנושא. את הפרס

שימוש בתוצרי בכוונתן של העורכות לעשות כי ההגרלה תצולם ו/או תוקלט וייתכן כי   .4.11
, ברשת האינטרנט ובכל טה, לרבות פרסומם באמצעי התקשורת השוניםהצילום וההקל

ובעצם וללא הגבלת זמן  ל עתת, בכסי ציבור וקידום מכירום יחדיה אחרת, לשמ
ו/או  ם המשתתף לתנאי זה ומצהיר כי לא תהיה לו כל תביעההשתתפות בהגרלה מסכי

אלא אם יודיע  פיעדרישה בגין השימוש בפרטיו, בתמונותיו ובסרטונים בהם הוא מו
יודגש,  .ותמונתו לא הוסרה תמונתו כי אינו מעוניין בפרסוםההגרלה לעורכות בכתב 

 פרסום תמונותיו.לל המשתתף הזכייה בפרס לא מותנית באישורו / סירובו ש
ם י הצילומיא לצלם ו/או לפרסם את תוצרעורכות ההגרלה, רשאיות של כימובהר 

 ת. וההקלטו

 כרטיס. ן ו/או גניבת בדדבר אענה בלא תשמע כל ט .4.12
 ד. חלזכות ביותר מפרס א משתתף לא יוכל .4.13
 תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור. .4.14

 תנאי ההשתתפות בהגרלה .5
 כות בפרס בהגרלה: התנאים הבאים, יהיה זכאי לז כלעומד בשר משתתף ארק  .5.1

י דין בכרטיס אשראזיק כ, המחוכשיר משפטיתשנים(  18מעל בגיר )שגילו  הוא .5.1.1
 באירוע. כח ע ונוולאירחזיק כדין בכרטיס כניסה ויקטורי והמ

הכולל את מידע מלא, אמין ועדכני, לעורכות ההגרלה, מסכים ומתחייב לספק  הוא .5.1.2
במקרה של  .ייד שלולפון הנמספר הטו, , כתובת המגורים המלאה שלומלאהשמו 

שקרי ו/או מסירת מידע לשד של ח במקרהיק, או ע שקרי או בלתי מדומסירת מיד
 בהגרלה המשתתףההגרלה תבטל את השתתפות  בלתי מדויק ו/או לא מלא, עורכות

 .בכפוף לאישור מפקחת ההגרלה

 לה, חלה על המשתתף. גרהבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בה האחריות .5.2

 ,זוכיםת לפרסם את שמות הורשאי והיית ההגרלה וידוע למשתתף והוא מסכים כי עורכ .5.3
ם ת ההגרלה, באופן ובמועדיוכמגוריהם ופרטים נוספים הידועים לעור תמונותיהם, ישוב

אינו מעוניין יע המשתתף כי אם יודאלא  ת ההגרלהועורכל ש פי שיקול דעתהשיקבעו ל



ניתן לדרוש בכתב כי עורכות ההגרלה יסירו יודגש, בכל עת  .לעורכות ההגרלה בכתבכך ב
 .המידע שברשותן מאגרמ את פרטי המשתתף

ל משתתף בהגרלה כ.בפרס תנאי לזכייה יםמהוו אי הסכמה על סעיף זה/הסכמהש מבלי .5.4
ת לשמור במאגריה את הפרטים ורשאי יהיו ההגרלהנותן את הסכמתו מראש כי עורכות 

כפוף להוראות חוק ב שנמסרו על ידו ומידע שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע פעולות
סר תום קוט בפעולות בחונרלה אשר ימשתתף בהג.תשמ"ב, התקשורות )בזק ושידורים(

רטיו האישיים לא מולאו במלואם ו/או אשר פמשתתף רסים וכן לב על מנת לזכות בפ
התבררו כשגויים, יפסל וזכאותו לפרס תבוטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכות 

 ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח. 

י בתנא על עמידתו רס ולהצהירבלת הפרס בעת קבלת הפאישור קתום על זוכה יידרש לחה .5.5
 . התקנון, כתנאי לקבלת פרס

עורכות ההגרלה, עובדיהן, מנהליהם ובני משפחותיהם, סורה על רלה אההשתתפות בהג .5.6
 ועל המפקחת על ההגרלה, עובדיה, מנהליה ובני משפחתה. 

 הפרסים .6
 שלושה פרסים.במסגרת ההגרלה יחולקו  .6.1

 ₪ 9,600 רי, בסך כולל שלויקטו ת בסניפיוהפרסים, יהיה שוברים לרכישכל אחד מ .6.2
  .השוברהפקת  חמש שנים ממועד לתקופה שללמימוש 

 ₪. 28,800סך שווים של כל הפרסים יחד:  .6.3

הפרסים שיחולקו במסגרת ההגרלה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאחר,  .6.4
 ה כסף.להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף או בשוו

לא רס או חלק ממנו, ו/או יאבד את הפ כל סיבה שהיא,מ, זוכה אשר לא יממש את הפרס .6.5
 ו פיצוי ו/או שווה ערך אחר. זכאי לזיכוי ו/אהיה י

עורכות ההגרלה, שומרות לעצמן את הזכות לעכב את מסירת הפרסים, ככל שיעלה  .6.6
  הצורך לבצע בדיקות לשם תקינות הזכייה ובכפוף לאישור המפקחת.

תוך יה היא קיים חשש כי הזכירס לזוכה, אם שלא למסור פ עורכות ההגרלה רשאיות .6.7
 ובכפוף לאישור המפקחת. בחוסר תום לב מרמה, עבירה או ה שלביצוע מעש

 מועד ההגרלה ופרסום תוצאותיה: .7
 

 .17:00-20:30 השוברים יהיה ביום האירוע בין השעות: מועד ההגרלה והכנסת .7.1
וזאת  ייומ ןבעיתופעמיים ושמות המשתפים שעלו בגורל יהיו אות ההגרלות רסום תוצפ .7.2

מסחרית לפי חוק העונשין ת הגרלות לפרסומתר הכללי לעריכת התאם להוראות ההיב
 . 1977-התשל"ז

 .כות ההגרלהרקביעת המפקח ועורק על פי  זוכהתתף ייחשב מש .7.3
שות הזוכים במשרדי ויקטורי, עורכת רדו לא יחולקו במעמד האירוע יעמפרסים ככל שלה .7.4

סם לראשונה ימים מהמועד בו פור 30ביבנה, לתקופה של  3ההגרלה, ברח' שידלובסקי 
אר רשום בדבר זכייתו לפי ימים מהמועד בו נשלח אליו דו 30דבר זכייתו בפרס או לאחר 

מכל הפרס בתוך התקופה האמורה, יע לאסוף את יג וכה אשר לאזהמאוחר מבניהם. 
 יבה שהיא, ייחשב כמי שויתר על זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.ס

לזוכים  לעיל תשלח הודעה 7.4לקבל את הפרס כאמור בסעיף שהזוכה/ים לא יגיע/ו ככל 
   וצאת המעטפות.ה אשר נכתב עת ההמספור העולר חריהם עפ"י סדהבאים לא

ימים מיום  60-ולא יאוחר מ ח בדבר המבצע יישלח למנכ"ל משרד האוצר עדדו"ח המפק .7.5
 סיום ההגרלה. 

רך עריכת המבצע תלויה, בין היתר, במהלכו התקין של האירוע ובגורמים אחרים שלעו .7.6
ההגרלה רשאיות ובכפוף  , יהיו עורכותיטה עליהם. לפיכךההגרלה ולמפקחת אין של

א או חלקי המבצע באופן מל , להפסיק אתשיקול דעתהלה, לפי רלאישור של מפקחת ההג
 ימנעו את המהלך התקין של המבצע. ים שישבשו ו/אואם יתקיימו גורמ

 

 אחריות  .8

 .ת של המשתתףההשתתפות בהגרלה היא על אחריותו הבלעדי .8.1

 ונותש .9

רלה, גרלה, תנאי ההגשנות את אופי ההינה רשאית לעורכות ההגרלה תהי יכ מובהר בזה .9.1
עד תקופת ההגרלה ומועדיה, אופן הזכייה, הפרסים וכיו"ב, לרבות ביטול ההגרלה כליל 

 רלה.עורכות ההג גע פרסומו על ידיוכל שינוי כאמור יחייב מר יום לפני מועד הפרסום



, הגרלהב. השתתפות אם חלו, בתקנון זה ,ן בשינויים שחלובאחריות המשתתפים להתעדכ .9.2
מת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים, כפי כמהווה הס

 שיהיו בכל עת. 

ים הינו בלתי וגם אם ייקבע כי סעיף מסו כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, .9.3
 סעיפי התקנון. א אכיף, לא ישפיע הדבר על שארי, בטל או לחוק

בניגוד לאמור בתקנון, הינה זוכה,  ו/אומשתתף טובת ל ת ההגרלה עורכול התנהגות של כ .9.4
 .כויתור שלה על האמור בתקנון זה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב

חות כרטיס ללקו 2019ץ אירוע קי -פעילותוה חלק בלתי נפרד מ"תקנון תקנון זה מהו .9.5
ם חלות שני התקנוניההוראות המופיעות ב יבל משפחות" וכלפסט -אשראי ויקטורי

 שלימות זו את זו. מבמצטבר ו
עד יום לפני  -עורכות ההגרלה רשאיות לדחות או לבטל את ההגרלה מכל סיבה שהיא .9.6

  .מועד הפרסום
ורי, רנט של ויקטהאינט טורי ובאתרבסניפי רשת ויקנון מצויים מהתק עותקים
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