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 "2021האישה  יום" פעילות תקנון

 

בעמוד  פרס תנושא פעילותמקיימת  "(ויקטורי)" בע"מ רשת סופרמרקטיםויקטורי  חברת

 "(. הפעילות"( בהתאם לתנאי תקנון זה )"הפעילותעמוד )" ויקטוריהפייסבוק של 
 

 מבוא  .1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים  .1.1
 , תגברנה הוראות תקנון זה. הפעילותאחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר 

כל האמור בתקנון זה בלשון . בתקנון זה השימוש בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד .1.2
אף מין נקבה במשמע  -אף יחיד במשמע, ולהיפך. כל האמור במין זכר -רבים

 למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת. -ולהיפך, והכל
לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי  ןהחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .1.3

 פרשנות.
מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל  .1.4

 והסלולר.בענף המחשבים, האינטרנט 

 הפעילותתקופת  .2

 ליוםועד  הפעילותבמועד פרסום הודעה על  05.03.21מיום  היא הפעילותתקופת 

שומרת לעצמה את  ויקטורי. זה בתקנון בכפוף לתנאים המפורטים 12:00בשעה  09.03.21

על פי שיקול דעתה  התחרות ו/או לבטלהלהאריך ו/או לקצר את תקופת  הזכות לשנות ו/או

 עניין זה. בולא תשמע כל טענה  הבלעדי

 בפעילות ההשתתפותתנאי  .3
התנאים הבאים, מתחילה ועד לתום תקופת התחרות, יהיה  כלב מדערק משתתף אשר 

 זכאי לזכות בפרס בתחרות: 

 www.facebook.comבתחרות יש להיות רשום כחבר באתר  להשתתףעל מנת  .3.1
 "(.פייסבוק פרופיל)להלן: "

בעל פרופיל אמיתי )שכל הפרטים בו אמיתיים, לרבות אדם בגיר, תושב ישראל,  רק .3.2

שהינו לגרוע מכלליות האמור: שמו המלא ותמונתו( ברשת החברתית פייסבוק,  ומבלי
אשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון בדף הפייסבוק של ויקטורי, גולש רשום 

  כך בדרכים המפורטות בתקנון. בתחרות ופועל לשםוהמבקש להשתתף 
" LIKE"לייק"/ " -וללחוץ על כפתור ה לדף הפייסבוק של ויקטורייש להיכנס  .3.3

יש להשאיר  ,"(לייק)צלמית/אייקון בצורת יד עם אגודל המופנה כלפי מעלה( )להלן: "
 לפחות עד מועד סיום התחרות.  הלייקאת סימון 

, יצירתית מה מודרניתסיסלפרסם  ישוסט המפרסם את הפעילות, בתגובה לפ .3.4
 ."(התגובה)להלן: " "(התוכן)להלן: " 2021ת נהאישה בשומתאימה ליום 

משום  שהעלה בתוכןמצהיר כי אין  משתתףבעמוד הפעילות, ה התוכןבעצם פרסום  .3.5
פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך מבלי למעט מכלליות האמור, לפי חוק 

ו/או  2007-ו/או חוק הגנת זכויות יוצרים, התשס"ח 1981-הגנת הפרטיות, השתמ"א
 .ו/או כל דבר חקיקה אחר 1965-חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

, שעניינה זכות יוצרים ו/או טענה להפרת לתוכןשתתקבל אצל ויקטורי פנייה ביחס ככל  .3.6
 שתתף בפעילות. ולא י התוכןפסל פרטיות, יה

 )להלן: תזכה את המשתתף שפרסם אותה בפרס, ביותר צירתיתהיהתגובה  .3.7
 משתתפים עובדי ויקטורי.  3התגובה המקורית ביותר תבחר ע"י ועדה בת  "(.הזוכה"

לדף הפייסבוק של ויקטורי, מהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים   התוכןהעלאת  .3.8
כל שימוש חוקי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,  בתוכןלעשות  לויקטורי

טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום, ומחיקה, וזאת כנכס השייך העתקה, הפצה, 
 . ויקטוריל

http://www.facebook.com/


2 
 

התוכן בכל מדיה קיימת פרסם את מאשר המשתתף לויקטורי ל התוכןבהעלאת  .3.9
 ובפרטי המשתתף לשם יחסי ציבור וקידום מכירות.  ולהשתמש בתוכן

רישיון  ליקטוריכאמור בתקנון זה, מקנה המשתתף  התוכןבעצם פרסום/העלאת  .3.10
חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור 

, לפי שיקול דעתה של בתוכןלציבור, לעבד, לערוך, ולהשתמש בכל דרך נוספת 
, בדברי דפוס, במדיה ויקטוריבאינטרנט ובעמוד הפייסבוק של  ויקטורי, באתר ויקטורי

למשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא, ו
 התוכן. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בתוכןבקשר עם שימוש  ויקטוריכלפי 

ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה 
  .בולתשלום עבור שימוש 

חלה על המשתתף.  שתתפות בתחרותהאחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם ה .3.11
לא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או  ויקטורי

ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה,  ויקטורישיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של 
 ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.  חסרון כיס

, יהוו ראיה ויקטוריהמתקבלים באתר ו/או במערכת המחשב של  ריויקטורישומי  .3.12
מכרעת לנכונותם ולעצם שליחתם על ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות 

 ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או דיוק בפרטים שנקלטו במערכת כאמור. 
ותו העלה את פרופיל הפייסבוק באמצעלמען הסר ספק מובהר כי רק משתתף אשר  .3.13

התוכן לדף הפייסבוק של ויקטורי, הוא פרופיל אמיתי )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 
 ויקטוריהאמור: שם מלא ותמונה( ואשר יחשוף את זהותו ויסכים להזדהות בפני 

שהפרטים בה יהיו תואמים לפרטים שבפרופיל הפייסבוק  ,באמצעות תעודת זהות
 . יהיה זכאי לפרס שלו,

, או במקרה של חשד או לא מלא של מסירת מידע שקרי או בלתי מדויק במקרה .3.14
שתתפות השקרי ו/או בלתי מדויק ו/או לא מלא, ויקטורי תבטל את המסירת מידע ל

 בתחרות.
המנצחים,  תהיה רשאית לפרסם את שמות ויקטוריידוע למשתתף והוא מסכים כי  .3.15

, באופן ובמועדים ויקטורי, מקום מגוריהם ופרטים נוספים הידועים ללהםהתמונות ש
 . ויקטורישיקבעו לפי שיקול דעתה של 

תהא רשאית לשמור  ויקטוריכל משתתף בתחרות נותן את הסכמתו מראש כי  .3.16
במאגריה את הפרטים שנמסרו על ידו ומידע שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע פעולות 

 ם, דיוור.כגון יצירת קשר עימו, פרסו
, מהווה הסכמת השתתפות בתחרותעדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או  .3.17

המשתתף לקבל דברי פרסומת )לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון 
ו/או מי  ויקטוריאו דואר(. למשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד 

 ויקטוריו/או בעקיפין, במסירת הפרטים ל מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין
 ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית שימוש בפרטים.

מובהר למען הסר ספק, כי לא חלה חובה למסור את הפרטים )ואולם לא ניתן 
 להשתתף בתחרות ללא מסירת הפרטים(.

בע"מ ובני  ויקטורי רשת סופרמרקטיםאסורה על עובדי  בפעילותההשתתפות  .3.18
   משפחותיהם.

 באחריות המשתתפים בלבד, לפי כל דין.  תמבוצע התוכןלמען הסר ספק, העלאת  .3.19

 הפרס .4
 

 לרכישה ברשת ויקטורי ₪ 200הזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס: תו קנייה ע"ס  .4.1
 "(.הפרס" )להלן:

תשלח אליו הודעה פרטית שמו יפורסם בעמוד הפעילות ולאחר בחירת הזוכה,  .4.2
 מאת ויקטורי, בה יתבקש ליצור קשר לשם תיאום קבלת הפרס.  בפייסבוק

 .09.03.21הכרזה על הזוכה תתבצע ביום ה .4.3
ימים ממועד הזכייה ובכפוף  30הפרס יימסר לזוכה בסניף ויקטורי לבחירתו, בתוך  .4.4

ימים מהמועד  21לתנאי תקנון זה. על הזוכה להגיע לסניף ולאסוף את הפרס, בתוך 
 סניף. בו נמסר לו שהפרס ב
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לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה להגיע לסניף שבחר ולהזדהות באמצעות תעודת  .4.5
)שם מלא  שהפרטים בה יהיו תואמים לפרטים שבפרופיל הפייסבוק שלו ,זהות

 ותמונה(.
תהיה רשאית לדחות את פרסום תוצאות התחרות עקב נסיבות טכניות ו/או  ויקטורי .4.6

 תקלה ו/או שיבוש בהפעלת מערכות המחשוב וכיו"ב.
שהעלה לדף הפיסבוק  והתוכן ו, פרטישם הזוכהתהיה רשאית לפרסם את  ויקטורי .4.7

 , בכל מדיה קיימת. של ויקטורי
ומה בדף הפייסבוק של פרסביום  הזכייהכאילו קיבל את הודעת  הזוכהיראו את  .4.8

הודעת ההכרזה יהוו ראיה מכרעת פרסום בדבר  ויקטורי. לעניין זה, רישומי ויקטורי
 לעניין מסירת הודעת ההכרזה. 

הודעה בדף באמצעות  ויקטוריליצור קשר עם  הזוכהעם קבלת הודעת הזכייה, על  .4.9
 הפרס.  למימושלשם תיאום מועד הפייסבוק של ויקטורי, 

ימים ממועד הודעת הזכייה, מכל סיבה  30בתוך  ויקטורייצור קשר עם זוכה אשר לא י .4.10
 שהיא, תישלל זכאותו לפרס והוא לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך. 

לא , , מכל סיבה שהיאאו לא יגיע לאסוף את הפרס את הפרס אם לא יממש הזוכה .4.11
 יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר. 

 הזכייה בתחרות הנה אישית ואינה ניתנת להעברה.  .4.12

 רוחני קניין .5

 לפעילותהינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר  ויקטורי .5.1
, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, הפעילותו/או לתכני 

 בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת. 
למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש,  .5.2

כאמור  ויקטורילהעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של 
)לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, 

בכתב  ויקטוריסימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה( ללא הסכמת 
 ומראש. 

, יהיה שייך לויקטורי, שתוכל המשתפיםהקניין הרוחני בכל התכנים שיתפרסמו ע"י  .5.3
 תמורה כלשהי. י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לשלם למפרסם לעשות בו כל שימוש, לפ

בעצם פרסום התוכן, מתחייב המשתף ומאשר כי הוא בעל הזכויות הבלעדי בתוכן  .5.4
 המתפרסם על ידו. 

 הגבלת אחריות .6
ו/או מי מטעמה לא תישא בחבות או באחריות כלשהי  ויקטוריבכל מקרה ובשום מצב  .6.1

לכל אחד מאלה )וזאת בין אם האחריות נובעת מכח הסכם או דין(: )א( כל הוצאה, 
אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים )לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, 

משתתף או אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב(, אשר יגרמו ל
ו/או מעשה או מחדל של  הפעילותו/או עמוד  הפעילותלצד שלישי כלשהו בקשר עם 

ו/או מי מטעמה; )ב( כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או  ויקטורי
מחדלים של המשתתפים ו/או גולשים אחרים; )ג( כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו 

ים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, אתר בקשר עם מעשים או מחדלים של צדד
פייסבוק או ספקי תקשורת )לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי 
התקשורת(; )ד( כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, 
התקפות, פריצה וחדירה למידע )או ניסיון לבצע כל אחד מאלה( באמצעות קווי 

או רשת תקשורת אחרת; )ה( כל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה תקשורת 
; וכן )ו( כל הוצאה, אובדן או הפעילותמעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מעמוד 

 ויקטורינזק שיגרמו בקשר עם נסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת 
 ו/או מי מטעמה.

ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו  ויקטורי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .6.2
)לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  בפעילותלכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש 

לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר פייסבוק( אשר יגרמו מכל סיבה 
/או מחמת אירועים שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו

, ואלו לא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות. במקרה של ויקטורישאינם בשליטת 
רשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבירה,  ויקטוריתקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה 



4 
 

, לשנות את תנאיו, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת הפעילותלבטל את 
ותחייב כל  הפעילותכאמור תיחשב כתוספת לתקנון  כל פעולהכפי שתמצא לנכון. 

אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר 
כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי 

 ויקטוריעקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי  ויקטוריבקשר לפעולות בהן תנקוט 
אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד 
וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף 
כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות 

 כאמור. ויקטורישתנקוט 
ים לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, המשתתפים מודע .6.3

מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות 
מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות 

ת האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים במערכו
במועד  הרלוונטיות ו/או שיבוש טקסטים שהוזנו על ידי מי מהמשתתפים ו/או

ו/או  ויקטוריתפים מוותרים על כל טענה כלפי ההשתתפות של כל משתתף, והמשת
 מי מטעמה בקשר לכך. 

 כללי .7

 התקנון. ועניין דבר לכל חוזה והינו בפעילות ההשתתפות תנאי את מסדיר זה תקנון .7.1
 מלאה הסכמה מהווה, בפעילות ההשתתפות ועצם הצדדים וחובות זכויות את ממצה

 .בו האמור לכל המשתתף של
 ואין" פייסבוק" אתר בניהול או בתמיכת, בחסות נערך אינו הפעילות כי למשתתף ידוע .7.2

 .אליה לקשרו
 דעתה שיקול לפי, שהיא סיבה מכל, ולאלתר, עת בכל להפסיק רשאית תהיה ויקטורי .7.3

 הפרס את או/ו מהם חלק או תנאיו כל את לשנות או/ו הפעילות את, והבלעדי המוחלט
 טענה כל על מוותרים והמשתתפים, מוקדמת הודעה וללא עת בכל, מרכיביו את או/ו

 .לכך בנוגע
 מתן וללא לעת מעת זה תקנון תנאי את לשנות הזכות את לעצמה שומרת ויקטורי .7.4

באתר האינטרנט  פרסומו מרגע מיידי באופן לתוקף יכנס כאמור השינוי. מראש הודעה
 להתעדכן המשתתפים באחריות. /https://www.victory.co.ilשל ויקטורי בכתובת 

 משתתף כל הסכמת מהווה, במבצע השתתפות. זה בתקנון, חלו אם, שחלו בשינויים
 . עת בכל שיהיו כפי, והמתוקנים המעודכנים ולתנאי זה תקנון להוראות

 תקנונים או/ו שימוש תנאי פי על ויקטורי של מזכויותיה מאילו לגרוע כדי זה בתקנון אין .7.5
 . ידה על המפורסמים אחרים

 בלתי הינו מסוים סעיף כי ייקבע אם וגם, עצמו בפני עומד זה תקנון מסעיפי סעיף כל .7.6

 .התקנון סעיפי שאר על הדבר ישפיע לא, אכיף לא או בטל, חוקי
לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת  ויקטוריכל פעולה של   .7.7

 .כויתור שלה על האמור בתקנון זה הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב
 יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הפעילות על  .7.8

 

 מאחלת למשתתפים בהצלחה.  ויקטורי
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