תקנון הגרלה "שאלון סקר" –היכל התרבות ראשון -לציון

הגרלה למנוי זוגי בהיכל התרבות ראשון לציון לעונת
המנויים 2018-19
תקנון ההגרלה:
התקנון מנוסח לרוב בלשון זכר ובגוף יחיד אך מתייחס גם לנקבה וגם לרבים.
א .משך ההרשמה להגרלה וההגרלה:
ההרשמה להגרלה תיערך בהיכל התרבות ראשון לציון ותחל בתאריך  28.6.18ותסתיים ביום א',
 29/7/18בשעה .23:00

ההגרלה תתבצע במבנה היכל התרבות בלבד .משתתף (כפי שיוגדר להלן) ימלא שאלון סקר אשר
יחולק למשתתפים המגיעים להיכל התרבות ו/או אשר יופיע באתר האינטרנט של היכל התרבות
ולאחר השלמת מילויו יכניס את השאלון לתוך תיבה סגורה ייעודית שתוצב בלובי היכל התרבות.
יובהר כי רק שאלון אשר עונה על הסקר במלואו יוכל להשתתף בהגרלה (למען הסר ספק יובהר כי
אין חובה למלא את הפרטים לשם הסכמה לקבלת מידע אודות חדשות על מנת ששאלון יחשב
כשאלון מולא בשלמותו).
בעת ההגרלה נציג החברה העירונית בפיקוח רו"ח מטעם החברה העירונית יערבב את כל השאלונים
שהונחו בתיבה עד ליום  29/7/18ויוציא מתוך התיבה  3שאלונים.
החברה העירונית תיצור קשר עם הזוכים אשר שמותיהם יפורסמו גם באתר היכל התרבות ו/או
בכל מקום אחר בשיקול דעתה הבלעדי.
עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת ההגרלה ו/או לבטלה על
פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
ב .הגדרות
"עורכת ההגרלה" – "היכל התרבות ראשון לציון" ,רח' ז'בוטינסקי  16ראשון לציון
"ההגרלה"– הגרלה עם זכיה אחת ,לכל משתתף שזוכה ומקסימום של  3זוכים ,הנערכת על ידי
עורכת ההגרלה ,בהתאם להוראות תקנון זה .ההגרלה תתבצע בתאריך 31/7/18
"משתתף" – אדם מעל גיל  18אשר מנוי או לקוח מזדמן של "היכל התרבות ראשון לציון" והשתתף
בשאלון סקר.
"הזכייה בהגרלה" – ההגרלה תתבצע בפיקוח רו"ח ,כאשר יוגרלו  3סקרים מבין הסקרים
המשתתפים בהגרלה .שלושת השמות שיוגרלו הם יהיו הזוכים .הפרס -מנוי זוגי לתיאטרון ,לעונת
המנויים  2018-19בהיכל התרבות ראשון לציון ,בהרכב וכמות הצגות כפי שיקבע על ידי היכל
התרבות.
זוכה בעל מנוי קיים יהיה זכאי להקפאת המנוי ו/או העברת הזכייה לאדם אחר.
"המפקח על ההגרלה" -רו"ח מהחברה העירונית לתרבות נופש וספורט ראשון -לציון
ג .זכאות להשתתף
כל אדם אשר מלאו לו  18שנים ,ושהינו מנוי  /לקוח מזדמן אשר מילא סקר רשאי להשתתף
בתחרות.
הגרלת השאלון מותנית בעמידה וקיום המפורטים בתקנון זה לרבות ,התנאים שמצוינים בסעיף א'
בהגדרת "משתתף" המופיע בסעיף ב "הגדרות" ובסעיף ד "אופן ההשתתפות".
ד .אופן ההשתתפות
כל אדם שעורכת ההגרלה תוכל לעקוב שביצע את כל השלבים הבאים -
שלב א :מנוי  /לקוח מזדמן של היכל התרבות ראשון לציון
שלב ב :מילוי סקר – מילוי שאלון סקר ,פרטי לקוח (למעט ההסכמה למסירת מידע אודות

מבצעים וחדשות)
שלב ג :חתימה על אישור קריאת התקנון.
ההשתתפות בהגרלה הינה אישית .אין להשתתף בהגרלה יותר מפעם אחת לבעל מנוי/לקוח מזדמן.
עורכת ההגרלה רשאית לשנות את תנאי ואופן ההשתתפות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מימוש הזכייה בהגרלה
הזכייה תמומש בהיכל התרבות ראשון לציון ובתנאים אשר רשומים בתקנון מנוי זוגי לתיאטרון,
לרבות הרכב וכמות ההצגות.
המנוי הינו בתוקף ממועד ההודעה על זכייה ועד ליום  .31.8.19משמע ,הזוכה ,בכפוף לתנאי המנוי
והרכב ההצגות ,רשאי להזמין כרטיסים להצגות המציגות עד ליום ( 31.8.19כולל) .לא ניתן לממש
את המנוי לשם צפייה בהצגות ו/או מופעים המתקיימים בהיכל התרבות בתאריך המאוחר מיום
.31.8.19
ה .פרסום דבר קיום המבצע
דבר קיום המבצע יפורסם בלובי היכל התרבות ו/או באתר האינטרנט של היכל התרבות ו/או
בניוזלטר אשר מופץ על ידי עורכת ההגרלה ובכל המדיות האפשריות ובכל מקום אחר נוסף לשיקול
דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ולמשתתפים ו/או למציעים פוטנציאליים לא תהא כל טענה ו/או
דרישה בגין ובקשר לכך.
ו .איסור המרה  /הסבה:
הזכייה בפרס במסגרת ההגרלה אינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך כספי.
הזכייה ניתנת להעברה /הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה בהודעה בכתב לעורכת ההגרלה.
ז .איסור השתתפות בהגרלה:
השתתפות בהגרלה אסורה על עובדי היכל התרבות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה ,וכן על עובדי
התאגידים העירוניים ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה ,וכן על עובדי עיריית ראשון לציון ובני
משפחותיהם מדרגה ראשונה .
ח .פרשנות:
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר אודות
ההגרלה ו/או המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
ט .תנאים כלליים:
( )1בעצם השתתפותו בהגרלה מאשר ,מצהיר ומסכים המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים
לכל הוראותיו ומבין כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
( )2המשתתף באופן בלתי חוזר פוטר את עורכת ההגרלה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,שייגרם
להו ,אם ייגרם להו ,במסגרת ההגרלה זה ו/או במסגרת הזכייה בפרס .בכלל זה ,למשתתף לא תהא
כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב
תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,שייגרמו בגינם.
( )3המשתתף מאשר ,מצהיר ומסכים כי דבר השתתפות וקבלת הזכייה וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי
להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בפייסבוק ,בעיתון,
וכדו' והמשתתף במבצע מביע את הסכמתו ומוותר ,ללא תמורה ,ובאופן בלתי חוזר על כל זכות ו/או
טענה בנוגע לפרסום ו/או שימוש בצילומו ו/או פרטיו ו/או תמונתו בתמונה ,סרטון מוקלט או שידור
ישיר ובמסגרת כל פרסום ו/או סיקור כאמור לטובת עורך התחרות ,במסגרת פרסומים בקשר עם
תחרות זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים של עורך התחרות .ובנוסף ,ידוע לו שפרסום כאמור,
הינו תנאי להשתתפות בהגרלה.
במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו כולה או חלקה מכל סיבה שהיא ,לא תהיה לו כל זכות לדרישת
פיצוי כלשהו ,או לשינוי מהות הזכייה ועורכת התחרות תהא פטורה בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.
עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות
את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
ההכרעה בגין כל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור להגרלה זו ,לרבות בגין כל מחלוקת ו/או עניין
הקשור לתוצאות ההגרלה והזוכים ,תהיה מסורה באופן ייחודי לעורכת התחרות ,והכרעתה תהיה
סופית ומוחלטת כבורר פוסק ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה נגד עורכת

התחרות.

י .המפקח
( ) 1המפקח על ההגרלה יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבנה,
ספק או קושי ,לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין הזוכה,
מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
( ) 2כל מחלוקת בנושא פרשנות התקנון או תנאי ההגרלה ,יובאו להכרעתו של המפקח וקביעתו
בנושא זה תהיה סופית ומכרעת ותחייב את המשתתפים או המשתתפים הפוטנציאליים ,והן את
עורכת ההגרלה.

