תקנון פעילות " :ganBookאיסוף כספים קבוצתי – ועד גני ילדים"
 . 1הגדרות  -למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
 1.1עורכות הפעילות "  -חברת בנק הפועלים בע"מ מרחוב רוטשילד  50בתל אביב וחברת גנבוק בע"מ מרחוב
משאבים בעיר הוד השרון
" – 1.2הפעילות" – תחרות איסוף כספים מהורי גן ילדים באמצעות אפליקציית  bitבהתאם להנחיות בס' 2
להלן.
" 1.3אפליקציית  – "bitיישום מחשב ( )Application softwareלמערכת הפעלה סלולרית (אנדרואיד או אפל
או אחר) המאפשר העברת כספים בין אנשים באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המשלם וזיכוי חשבון הבנק
של המזוכה ,והכל בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המופיעים בכתובת
.http://www.bitpay.co.il/privacypolicy.htm

 " 1.4משתתף" -כל משתמש באפליקציית  ,bitשיפתח קבוצה לטובת איסוף כסף מהורי הגן ,בהתאם להנחיות
בסעיף  2להלן ולמעט עובדי בנק הפועלים ובני זוגם.
" 1.5הפרס" – ספל או מחזיק מפתחות מעץ בהדפסה חד צדדית עם תמונה לבחירה לכל הורי הגן ,להזמנה
באתר " .)www.wow.co.il( "WOWלא יותר מ 40-פרסים לכל גן וללא כפל מבצעים והנחות.

 .2פרטי הפעילות:
 .2.1הפעילות תחל ביום ה' ה 15.2.18 -ותסתיים ביום  15.3.18בחצות (להלן“ :תקופת הפעילות”).

 2.2עורכות הפעילות תהנא רשאיות להאריך או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 2.3על מנת ל קחת חלק בפעילות חייב משתתף להיות רשום לגנבוק ולפתוח קבוצה בת  5חברים לפחות (לא
כולל פותח הקבוצה) ,שתכלול בקשה להעברת סך של  ₪ 1לפחות מכל חבר ו לציין ב"סיבת הבקשה" (מסך
"למה?") את המילים "מבצע גנבוק"
 2.4הזוכים 100 :המשתתפים הראשונים ,שהקבוצות שפתחו עמדו בקריטריונים הנ"ל וסיימו את איסוף
הכסף מהמשתתפים בתקופת הפעילות.

 2.5עורכות הפעילות אינן מתחייבות לחלק את כל הפרסים ,ככל שלא יהיו  100זוכים.

 .3השתתפות בפעילות:
 .3.1השתתפות בפעילות מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה.
 . 3.2כל משתתף יכול לזכות בפרס פעם אחת בלבד.

 3.3השתתפות במבצע מהווה הסכמה להעברת פרטי הזוכים לחברת גנבוק בע"מ
 .4מדיניות פרטיות:
 4.1עורכות הפעילות לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף
על פעילותם באתר הפעילות ,אלא במקרים שלהלן:
א .ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של מימוש הזכיה בפעילות.
ב .אם יתקבל בידי עורכ ות הפעילות ו /או מפעיל ות האתר צו שיפוטי המורה לה ן למסור את פרטי המשתתפים
או את המידע אודותיהם לצד שלישי.
 4.2יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר של חברת גנבוק בע "מ .כל פעילות באתר ובאפליקציית גנבוק
הינה בהסכמת המשתמשים ובאחריותם בלבד.

 .5איתור הזוכים
 5.1איתור הזוכים ייעשה בהודעה טלפונית על ידי  GANBOOKלכל משתתף ,שנכלל ברשימת הזוכים.
 5.2במידה שזוכה לא יענה לטלפון בתוך שבוע ממועד הפנייה אליו בפעם הראשונה או שלא יאותר ,עורכות
הפעילות ינסו ליצור קשר עם המשתתף שדורג אחריו  ,ככל שישנו  .הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל
המשתתף השני  ,וכך הלאה עד לחלוקה של  100פרסים .עורכות הפעילות תהנא רשאיות להאריך ו/או לקצר
את מועד איתור הזוכים בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.
 5.3פניה לזוכה – קיום שיחה בפועל  .עורכות הפעילות לא תשאיר נה למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר
בחירתו כמועמד לזכייה ולא תצגנה כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.
 5.4זוכה שלא אותר– תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

 .6הפרסים
 .6.1למען הסר ספק מובהר  ,כי היה והזוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו  ,תהנא עורכות הפעילות
רשאיות להעניק את הפרס למשתתף אחר  .הזוכה בפרס שויתר על הפרס  ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו /או
תביעה ו/או דרישה כלפי בנק הפועלים ו/או גנבוק בע"מ ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 6.2עורכות הפעילות שומר ות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפ רס וללא אפשרות ערעור
על כך.
 . 6.3הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה  .הפרס לא ניתן לשינוי  ,החלפה או
המרה אלא בהסכמת עורכות הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
 6.4מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין  ,עורכות הפעילות תה נא רשאי ות שלא למסור את הפרס
לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
 6.5במקרה בו תהיו זכאים להטבה כאמור  ,הנכם מאשרים בזאת העברת פרטיכם האישיים ומספר הטלפון
לגנבוק.
 6.6הפרסים יינתנו באמצעות אתר  WOWויגיעו באופן מרוכז לכתובת אחת לפי בחירתו של הזוכה ,ללא עלות.

 .7פרסום הזוכים
. 7.1עורכות הפעילות תה נא רשאיות לפרסם את שמות הזוכים /הגנים ו/או תמונות הזוכים .מובהר ,כי עורכות
הפעילות תהנא רשאיות שלא לפרסם כלל.
 . 7.2עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

 .8כללי
 . 8.1תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי מפעילות הפעילות

 8.2בהשתתפותו בפעילות מסכים  ,מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את
הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר
ועניין.

 8.3עורכות הפעילות או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנא אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של
רשת האינטרנט  ,החשמל ,או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר  ,על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות
להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו "ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם הש תתפות
בפעילות ,במישרין או בעקיפין.

 8.4ארעה תקלה  ,מכל סוג שהוא  ,לרבות אך לא רק  ,ברשת התקשורת או באפליקציית ביט  ,שיש בה כדי
להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא  ,ו/או כדי למנוע מבעד מי
שמעוניין מלהשתתף בפעילות  ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו /או דרישה ו /או תביעה כלפי עורכ ות הפעילות .
עורכות הפעילות לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות משתתף כלשהו  ,בגין כל הוצאה ו /או
נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

 8.5עורכות הפעילות רשאי ו ת להפסיק או לבטל את הפעילות או לשנות את תנאיה בתקנון זה
שהיא ,על פי שיקול דעתן הבלעדי.

 ,מכל סיבה

. 8.6עורכות הפעילות תהנא הפוסקות הסופיו ת בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה
ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו /או בעיה ו /או כל מצב בלתי צפו י שיווצר במהלך הפעילות  ,בין אם צוינו
במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 . 8.7למען הסר ספק מובהר בזאת  ,כי עורכ ות הפעילות לא אחראיות כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו /או רכוש
ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו /או לאחר עקב הפעילות ו /או בשל זכייתו ב פרס כלשהו ו /או עקב השתתפותו
בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

 .8.8למען הסר ספק  ,תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא  ,ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף
 244לחוק העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

