
 " Dell PopUp Show" פעילות תקנון 

 

  :מבוא ופרשנות 

 

בע"מ )"טדי"/"טדי  טדי הפקות  ידי  -הנערכת על "  Dell PopUp Show""תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל פעילות  

( כמפורט  "דל" /)להלן: "חברת דל"     סולושנס ישראל בע"מדל טכנולוג'י אנד  חברת  ידי    לע ו  המייצגת את אלה לי ועומר חזן הפקות"(  

כדלקמן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון יחיד מתייחסת  

לפרשנותו של תקנון זה. בכל  לרבים וכן ההיפך, לפי הקשר הדברים והדבקם. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו  

התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.  -מקרה של סתירה או אי

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את תקופת    חברת דלעל אף כל האמור בתקנון זה כמפורט להלן,   שומרת לעצמה את הזכות, 

 .את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות, ולבטל את הפעילות בכל עת  הפעילות, לשנות

 

 כללי  .1

הפקות 1.1 מזמינו  טדי  דל  במשתתפים  האת    ים חברת  חלק   פעילות לקחת 

 "Dell PopUp Show "   :בהתאם להוראות תקנון    ישתתפו בפעילות אשר    המשתתפים   הפעילות (. במסגרת  הפעילות""  )להלן

 זה יהיו זכאים לקבל פרס בהתאם להוראות תקנון זה. 

   

,  הרשמהצורך הלשל 'דל טכנולוגיות' לרבות פייסבוק, אינסטגרם  השונים    ערוצים החברתייםתפורסם עד ליום הפעילות ב  הפעילות 1.2

בערוצי אורגני  באופן  החברתייםוכן  חזןאלה  של    ם  ועומר  "הערוצים  אינסטגרם.  ו   טיקטוק  : הכוללים  לי  גם:  )להלן 

. במהלך הפעילות יתקיים  ובזום ות  הפקטדי  בערוץ היוטיוב של  תקיים  תעצמה  הפעילות    .החברתיים"/"הרשתות החברתיות"(

  בליווי רקדנים.  הופעה של אלה לי חידון אותו ינחה עומר חזן ותשודר 

 

הכל  ו,  בשקלול ידע והשתתפות בחידון . הזכאות לקבלת פרסים תתבצע  31/03/2021תתקיים ביום    הפעילות :  הפעילות  מועד  1.3

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את    חברת דל טדי ו/או    על אף האמור לעיל,    בהתאם לתקנון זה. 

  .ולבטל את הפעילות בכל עת להסב ולשנות  תקופת הפעילות,

 

 .    3כמפורט בסעיף השתתפות בפעילות מהווה הסכמה לתנאי הזכאות לפרסים ה 1.4

 

 המשתתפים הזכאים     .2

השתתפו    , ואישור יצירת קשר בהתאם לחוק הספאם ,  לרבות מסירת הפרטיםבעמוד הרישום גולשים אשר ביצעו הרשמה מלאה  2.1

  . ן זה והכל בהתאם לתקנו נכונה ענו על החידון   ,בפעילות ביום הפעילות באופן מלא 

 

לגיל  משתתף   2.2 בפעילות    18מתחת  חלק  לקחת  ב   יוכל  את    . אפוטרופוס הוריו/ אישור  רק  ו/או  הוריך  את  לידע  נדרש  הנך 

האפוטרופוסים החוקיים שלך )“ההורים”( בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת  

האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי  

טינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים  שהק

  תקנון זה. לאמור בתנאי  

 



אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים    כדי שתוכל לענות על החידון, תתבקש למלא את פרטיך הנכונים, כמבוקש באתר הפעילות.  2.3

הרשות להפסיק את השתתפותך בחידון    רטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו את פשתמסור הם נכונים ומדויקים.  

  . ולמנוע ממך לקבל פרס. הנך מוותר על כל טענה דרישה ו/או תביעה בקשר לשאלה, ניסוחה ודרגת הקושי שלה

 

   לאפשר להפעיל בשום צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנותאין להפעיל או   2.4

 וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בחידון.  Robots, Crawlers ,script ,Botמסוג 

    

  תנאים לקבלת הפרסים   .3

 

    .בכפוף לתקנון זה , םהבאי  הפעילותלמשתתפים אשר יעמדו בתנאי פרסים  5יחולקו הזכאים בין המשתתפים  3.1

 

יש להירשם בדף הנחיתה למבצע ולמסור את כל פרטי המשתתף הישיר לרבות שם מלא, כתובת פיזית, דוא"ל, מס' טלפון נייד,   3.2

  ולמלא אחר הוראות תקנון זה. 

 

  לפי כללי המשחק.   החידוןיש להשתתף בפעילות במלואה ולהשיב על  3.3

 

ענו על החידון נכונה וזכו לתוצאות הגבוהות ביותר בחידון  ים בתנאי תקנון זה,  הזוכים יהיו משתתפים זכאים אשר עומד חמשת   3.4

  דל.  שופטים מטעם חברת ו טדי הפקות של   קביעתםעפ"י 

 

 ₪ כ"א.   100שוברים מפנקים באתר 'ביי מי' ע"ס  5 ,"( ים /)להלן:" הפרס המשתתפים שימצאו מתאימים יזכו בפרסים  3.5

3.6  

 בלבד. יובהר כי אין להחליף, להמיר, להחזיר ו/או להעביר לגוף שלישי את הפרס, אלא תינתן למשתתף עצמו  יות.  ו אין כפל זכ 3.7

.עתה הבלעדי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול ד חברת דל  או  ו/טדי  

  

השתתפות  ידרש לצורך בירור ע"מ  מכל משתתף זכאי אשר    מידע משלים חברת דל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש  או  ו/ טדי   3.8

  . הפעילות לתנאי  לגיטימית בהתאם 

 

בהקשר זה. חברת    דרישה  בדיקת העמידה בתנאי הזכאות תתבצע בלעדית על ידי חברת דל ולמשתתף לא תהיה כל טענה או  3.9

  . הפעילות וגע לתנאי נבתהא רשאית לדרוש מכל משתתף הוכחות נוספות, ככל שתמצא לנכון, טוחן מדיה ו/או טדי ו/או דל  

 

התמונות    דל חברת   3.10 את  לפרסם  לצרכים זכאית  בערוצים  פנימיים    הזוכים       , השוניםהחברתיים  וכן 

 . הפעילות וגם אחרי , הפעילותלסיכום הדיגיטאלית  במדיה

   

 הפרסים   .4

הפרסים:   4.1 ע"ס    5רשימת  מי'  'ביי  באתר  מפנקים  כ"א   100שוברים  הבא ראה    .₪   . /https://buyme.co.il  :בקישור 

 

המשתתף מקבל על עצמו את  ,  פעילות בעצם השתתפותו ב.  הפעילותתקופת  סה"כ לכל  פרסים    5ל    כמות הפרסים הינה מוגבלת   4.2

טענה מול    ולא תהיה לו כל   ( )לרבות כפי שיופיעו מעת לעת באתר ספק הפרס  שייקבעו על ידי ספקי הפרסים   כפי  ם תנאי הפרסי

https://buyme.co.il/
https://buyme.co.il/
https://buyme.co.il/


  בהקשר לתנאי מימוש הפרס או לתנאי הפרס עצמו. טוחן מדיה דל ו/או טדי ו/או חברת  

 

 פרס דרישה הנדרשים לשם מימוש ה/ כל משתתף יהיה אחראי באופן בלעדי לעמידה בכל תנאי  4.3

רך או  ד אחראית בכל צורה,  ה  לא תהיטוחן מדיה  דל או טדי או  חברת    .)לרבות, אך לא רק, מסירת פרטים מלאים ומדויקים וכו' (        

  אופן לאי יכולתו של משתתף לממש את הפרס מכל סיבה שהיא.  

 

גבוה  להחליף את הפרסים בפרסים בעלי ערך כספי דומה או    פעילות שומרת הזכות בכל שלב בטוחן מדיה  או  ו/או טדי  ו/דל  חברת   4.4

  . יותר על פי שיקול דעתה הבלעדי 

   

 מימוש הפרסים     .5

יעודכנו   5.1 החברתית  המשתתפים  המדיה  ערוצי  ל  הפעילות בתום  דרך  לזכאותם   . פרס בנוגע 

 

 ניתן לממש את הפרסים אך ורק בכפוף לתנאי מימושם.  .2021במאי  31ך הפרסים יחולקו עד לתארי 5.2

אחראית למימוש    תהיה   לאו/או טדי  ו/או חברת דל  טוחן מדיה  מי מבין    מימוש הפרסים הינו באחריותו הבלעדית של המשתתף.  5.3

, בתקופה מוגבלת כפי שיוגדר ע"י  מימוש הפרסים יתבצע על בסיס מלאי זמין    .ע"י המשתתף   הפרסים בכל צורה או דרך שהיא

   ספק הפרסים.  

 

 הוראות כלליות      .6

  טדי הפקות ו/או חברת  טוחן מדיה  חברת דל ו/או  מי מבין  תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.    פעילות ההשתתפות ב 6.1

ו/או במימוש    פעילות השתתפותם ב  באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם   יישאו   לא 

  .  ו/או באי מימושם   הפרסים

 

שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, לפי שיקול דעתה המקצועי,  טדי ו/או דל   6.2

 כמפורט להלן: 

 לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס. חשש   . א

 סירוב הזוכה או אפוטרופסו )במקרה של זוכה קטין( למסירת פרטיו של הזוכה.  . ב

 סירוב הזוכה או אפוטרופסו )במקרה של זוכה  קטין(, לאשר בחתימה את קבלת הפרס.  . ג

 הקטין לקבל את הפרס. הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של  . ד

 כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.  .ה

  . הפרת תקנון זה  . ו

 

והיא  ו/או טדי    חברת דל תהיה על פי שיקול דעתה המלא של  ו/או הזכייה    ידוע למשתתף שכל החלטה שתתקבל לגבי הפעילות  6.3

ו/או קביעת הזכאות לפרס ו/או לחלוקת    הזוכהות בכל הנוגע לבחירת  תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה לרב

 ה. ו/או טענה ו/או תביעה לעניין ז כל דרישה  ו הפרס ו/או לסוג הפרס ו/או לכל פרט אחר, ולא תהיה ל

 

,  פעילותאו מי מטעמה, בגין תכונות ה  טדי ו/ או    חברת דל המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי   6.4

המשתתף מתחייב לשפות את    בחירת הזוכים והפרסים,חידון  הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, אופיה, מידת הקושי של ה

ו/או טדי    חברת דל כך. בקשר ל  , ו/או טדי ו/או טוחן מדיה ו/או מי מטעמה  חברת דל החברה בגין כל תביעה שהיא שתוגש כנגד  



תנוהל ללא טעויות, תהא  הפסקות,    לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או   עילות פאיננה מתחייבת שהו/או טוחן מדיה  

    . תקלות ו  דפוס קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ם, חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקי

 

   . , מאשר כי ביצע זאת מרצונו האישימשתתף משתתף זכאי אשר  6.5

 

סוג    6.6 מכל  מס,  לתשלום  דרישה  או  ניכוי  מס,  בכל  המשתתפים  על  יחולו  על    פעילות שהוא,   ויהיו 

לשלטונות  חשבונם  להעביר  רשאית  תהיה  דל  חברת  בלבד.  המשתתפים  של  אחריותם   המס,    ועל 

על   לכך  תידרש  במקור. -אם  מס  ניכוי  לבצע  ו/או  המשתתפים  פרטי  את  דין,  תישא    פי  לא  דל   חברת 

 בתשלום מס כלשהו בקשר עם קבלת הפרסים.   

 

 המשתתפים הזכאים לא יהיו זכאים להטבות נוספות כלשהן מחברת דל.  6.7

 

נותן המשתתף את הסכמתו לפרסם את שמו, באמצעי המדיה השונים פעילותבעצם ההשתתפות ב 6.8   וברשתות החברתיות    , 

ותמונתו במסגרת הסיקורים  הפעילותבקשר עם   צילום שמו  ו/או  לפרסום  ונותן הסכמתו  לרבות    והפרסומים האמורים,  הנ"ל 

 במסגרת פרסומים וקידום מכירות של חברת דל. 

 

הפרסים  6.9 את  למסור  שלא  רשאית  תהא  דל  חברת  זה,  תקנון  מהוראות  לגרוע  שהגיע    מבלי  מי   לידי 

כדין  שאינו  במעשה  או  עבירה  במעשה  של  ,אליו  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  בחינה    על  מכל  דל,   חברת 

 שהיא.  

 

הסופית   6.10 הזכות  תהא  דל  כל לחברת  לקבוע  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הקשור    והמוחלטת,   דבר 

את    זה,   פעילותל        להאריך  או  לשנות  לבטל,  זה  תנאי  הפעילות ובכלל  את  ה ו/או     הפרסים    ולשנות 

  כפי שתמצא לנכון.        

 

לבטל  6.11 הזכות  את  לעצמה  שומרת  דל  חברת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מ   מבלי       הפעילות חלקים 

כי  הפעילותת  אאו          יתברר  בו  במקרה  לרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  תקלה,    בכללותו,   חלה 

 . פעילותב שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף       

 

 מלחמה,מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכד,' אשר מקורם בכוח עליון,  6.12

שביתה,           כללי  פיגועים,  סגר  באחריות    ,וכיו"במגיפה,  יהיו  לא  דל,  בחברת  תלויים  שאינם   אירועים 

ב         המשתתפים  את  יזכו  ולא  זה,  תקנון  של  להפרה  כלל  יחשבו  ולא  דל  ו/או    פעילות חברת  סעד   בכל 

 זכות ו/או תרופה.          

 

( עקב נסיבות  וממנ )או כל חלק פרסאחראית בכל צורה או אופן לאי היכולת לממש את ה אינה ולא תהיה ו/או טדי חברת דל  6.13

ו/או לגבי    פרסו/או בקשר עם ה  פרס פגם אחר ב  זה, לגבי כל שיבוש, עיכוב או כל   פעילותשאינן תלויות בה ו/או אינן קשורות ל

 .  ו מימוש

 

 ו/או של חברת דל מנעה   פעילותבכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף ב 6.14



 מאחריות כלפי אותו משתתף.     תהא חברת דל פטורה פרס ו/או לממש את   פעילותאת יכולתו של משתתף לקחת חלק ב         

 

 אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או - לבית המשפט המוסמך בתל  6.15

 ואלו יידונו אך ורק בכפוף לדיני מדינת ישראל.  מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה            

 

ב 6.16 השתתפותו  בעצם  משתתף,  מסכים  פעילותכל  הוא  כי  זה,  תקנון  תנאי  את  קרא  כי  ומאשר  מצהיר   , 

  .ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון     

 

 ומאחלים לך הצלחה רבה  פעילות הננו מברכים אותך על השתתפותך ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 


