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ובמסגרתה תזמין החברה את באתר הפעילות במהלך תקופת הפעילות פעילות הנערכת ע"י החברה 
 ברכות ."(הברכות)" ק הצוותים הרפואייםיזוחלברכה ציור או מכתב , המשתתפים לשלוח צילום

יודפסו ע"י החברה  שיועלו לאתר הפעילות בתקופת הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,
ויצורפו לחבילות של מוצרי "טרה", אשר יישלחו לצוותים הרפואיים במספר מוקדים רפואיים 

 . 8.4.2020בערב חג הפסח  ברחבי הארץ

ות ולפי הוראות יאמשרד הברלמען הסר ספק, מובהר כי הפעילות מתנהלת בהתאם להנחיות 
, ובכל מקרה של 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

החמרה בהנחיות ו/או התקנות כאמור, ייתכן כי החברה תבטל את הפעילות ו/או תשנה אותה, 
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 תקופת"
  "הפעילות

  .10:00בשעה  7.4.2020-ה שלישיועד ליום  20:00בשעה  2.4.2020-ה חמישי מיום
 

 פעילות.התקופת הוא השעון הקובע לעניין  החברהשעון 
 

החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן 
 ויוטמעו פעילותמוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה באתר ה

, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל פעילותשיפורסם מעת לעת באתר התקנון המעודכן ב
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

 .פעילותבאתר התקנון זה. התקנון יהיה זמין  "התקנון" 
 
 כללי .2

זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון  .2.1
 ו/או בכל דרך אחרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. פעילותבאתר ה, לרבות פעילותה

 אתרב. התקנון המעודכן יהיה זמין החברה של דעתה שיקול פי עליעודכן התקנון,  הפעילותבמהלך שייתכן  .2.2
המעודכן, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך  נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח. פעילותה

 על נוסח קודם.

 בתקנון השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.  .2.3

 03-6712622המשתתפים יוכלו לקבל פרטים בנושא נגישות בפעילות ע"י פניה לגברת רוני ברנשטיין בטלפון  .2.4
 .ronid@cocacola.co.ilאו במייל 

ות ולפי הוראות תקנות שעת מתנהלת בהתאם להנחיות משרד הבריא למען הסר ספק, מובהר כי הפעילות .2.5
, ובכל מקרה של החמרה בהנחיות ו/או 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –חירום )נגיף הקורונה החדש 

 תבטל את הפעילות ו/או תשנה אותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.התקנות כאמור, ייתכן כי החברה 

 ההשתתפות בפעילות  .3

 .הפעילותאדם המעוניין להשתתף בפעילות, ירשם באתר  .3.1

שליחת  באמצעותחזק הצוותים הרפואיים ל המשתתפיםחברה תזמין את התקופת הפעילות  במהלך .3.2
, בצירוף ״טרה״ מוצרי עם מיוחדת החברה תכין חבילהתמונה, ציור או מכתב לצוותים הרפואיים. 

 בתי החולים.ב םיהרפואי לצוותים אותן תשלחו הברכות,

http://www.anges.tara.co.il/
mailto:ronid@cocacola.co.il
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את הסכמתם לחברה  פעילותנותנים מראש ובעצם השתתפותם בפעילות ב המשתתפיםמובהר בזאת כי  .3.3

טלוויזיה,  -כראות עינה ולפרסמה באמצעי תקשורת שונים לרבות  ושהתקבל בברכותלעשות שימוש 
 פייסבוק ואינסטגרם, שילוט חוצות ומסכי חוצות, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום. -עיתונות, אינטרנט 

 העלאת תכנים לגבי הגבלות .4

 , כי:לאתר הפעילות הוא העלה םאותש התכנים לגבי ומצהיר מאשר, מסכים המשתתף .4.1

 . התכנים ואין לכל צד שלישי זכות כלשהי בתכנים את יצר אשר היחיד האדם הוא .4.1.1

לחילופין, מקום בו צד שלישי, שאינו החברה, יצר את התכנים, קיבל המשתתף את הסכמתו של  .4.1.2
היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר 

 נים לרבות תנאי תקנון זה.לחברה ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכ

 מצהיר מפורשות כי לחברה המשתתף, התכנים את יצר, שאינו החברה, בו אדם אחרשבכל מקרה  .4.1.3
 שייגרםוכל נזק  האמור עםאין כל אחריות כלפיי כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר 

 . המשתתף על יוטל

כל תוכן המפר כל דין או הסכם או אשר  פעילותלאתר ה להעלותחל איסור מוחלט ש משתתףל ידוע .4.1.4
אשר שימוש בהם או פרסומם  תכניםפרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק 

 "(: אסור תוכןיהווה או עשוי להוות )יחדיו להלן: "

הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות,  .4.1.4.1
  מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת;מדגמים, זכויות 

 הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו; .4.1.4.2

 דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;הפרה של  .4.1.4.3

 דיני הגנת הפרטיות; הפרה של .4.1.4.4

 של צרכן;הטעיה  .4.1.4.5

או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על  פרסום גלוי .4.1.4.6
 ידי החברה;

 ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;פגיעה  .4.1.4.7

 חוזה או חובת אמון או סודיות;הפרת  .4.1.4.8

 מטעה או מסולף; שקרי, .4.1.4.9

 ים אחרים;משתתפלאדם אחר ו/או הולכת שולל התחזות  .4.1.4.10

 סכמתם לפרסום זהותם;אנשים אחרים, מבלי שנתנו את ה של אישיתזיהוי  .4.1.4.11

פורנוגראפית  טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה תוכן בעל אופי .4.1.4.12
 או בעל אופי מיני בוטה;

 אלימות, אפליה, שנאה או גזענות;עידוד  .4.1.4.13

פרטים של קטין, המזהים אותו, את פרטיו האישיים, מענו ו/או דרכי חשיפת  .4.1.4.14
רטיותו של קטין ו/או פרסום תמונת קטין, ללא אישור ההתקשרות עמו ו/או פגיעה בפ

 הוריו או האפוטרופוס שלו;

התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, עידוד  .4.1.4.15
 או העלול לגרום לחברה נזקים;

-תוכנות "(, לרבותוירוסמחשב )"-מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף כל תוכנת .4.1.4.16
יישומים מזיקים  (,vandals(, ונדלים )wormsטרויאני, תולעים )-כסוס ת הידועותעוינו

(Malicious Applications)  וכיו"ב, וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו דואר זבל
(spamאו שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל ). 

תוכן לרבות כל  פעילותהפרסם ו/או למחוק מאתר ל ולא בכל עת, לפסול הזכות את שומרת לעצמה החברה .4.2
פי כל חומר אשר ל ,קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים אסורים וכן ה הבלעדי,דעתפי שיקול ל ,אשרכל תוכן 
מכל  ,איננו הולם את מדיניות החברה, בכל שלב, והכל בשל האמור וכן ,החברהשל  ה הבלעדיעתשיקול ד

 .הוללא צורך לנמק פעולת לעדי של החברההב הסיבה אחרת לפי שיקול דעת
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 רוחני קניין .5

 :, כדלהלןפעילותה אתרל העלה שאותםהתכנים מצהיר ומתחייב כלפי החברה, לגבי  המשתתף

התכנים במסגרת פעילות זו, שהועלו על ידי המשתתף, הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד, וכי  .5.1
חלים עליהם,  4.1.2המשתתף הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים, או שלחילופין הוראות סעיף 

התכנים,  יכלהלן. המשתתף מצהיר ומתחייב,  5.2וזאת עד להעברתם לבעלות החברה כמפורט בסעיף 
חלקם ומקצתם אינם מועתקים מכל גורם כלשהו, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או יצירות אחרות 
ו/או כל מקור בלתי מוכר אחר ו/או בלתי חתום על ידי אדם אחר, כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות 

רים ו/או הפרה של זכויות צדדים שלישיים, וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצ
 קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא. 

מעביר המשתתף לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בהם, לרבות כל  פעילותבאתר ה בפרסום התכנים .5.2
לעשות בה  רשאיתזכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא 

פל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכ
כולן או חלקן  –דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה  בכל תכניםלתרגם ולהשתמש ב

לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות,  –
 במקרה גם זה ובכלל, ןולוויחוטית, סלולארית, כבלים -רבות תקשורת חוטית, אלברשתות התקשורת, ל

בנוסף, יחולו התנאים  .כאמור בתוכן שייעשה השימוש בגין הכנסה יפיקו כלשהו שלישי צד או שהחברה
  הבאים:

 למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן. בתכנים שימוש לעשות, חייבת לא אך, רשאית תהא החברה .5.2.1

 בתכנים הזכויות כל העברת עבור פיצוי או תמורה כל לתבועאו /ו לדרוש רשאי יהא לא המשתתף .5.2.2
 .לעיל כמפורט אותו המרכיבים

המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות  .5.2.3
 . בתכניםהמוסריות 

 בתכניםבגין כל שינוי מי מטעמה ו/או מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה  המשתתף .5.3
 על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי.  מי מטעמהשיתבצע על ידי החברה ו/או 

 שימושכל בקשר עם  מי מטעמהמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או  המשתתף .5.4
על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם  בתכניםשייעשה 

 לו תמורה בגין השימוש כאמור. 

, החברה את ישפהאו /ו יפצה המשתתף כי, בזאת מובהר זה בתקנון אחרת הוראה מכל לגרוע ומבלי נוסףב .5.5
 של טענהאו /ו דרישהאו /ו המתביע כתוצאה להן ייגרם אשר נזק כל בגין, הראשונה דרישתן עם מיד

 . הםעל כל מרכיבי תכניםב החברה של היוצרים זכויות עם בקשר שהוא' ג צד כלאו /ו המשתתף

 פטור מאחריות .6

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  .6.1

, להשתתפות )או אי ההשתתפות( פעילותוהמתייחס ל, בכל הקשור המנהליה, עובדיה, ומי מטעמ ,החברה
 . המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.הב

באחריות לכל נזק  נההינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה לא תישאפעילות ב ההשתתפות .6.2
וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או  )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין

 .פעילותבעקיפין, עם ה

מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה פעילות בהשתתפותו ב .6.3
)לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל 

קום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את מ
 .הבכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמ המשתתף

ללא  תנוהלהחברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות,  .6.4
טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד 

על מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד 
מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל 
את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
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 הפעילותאתר נסמך על עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות  מובהר כימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .6.5

ללא תקלה, שגיאה,  פעילות תתנהלמכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי ה ןחסי ואשר אינ
או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי  "נפילה"

, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, אינטרנטלתקינות של רשת הלזמינות ו פהכפו פעילותפעולת אתר ה
או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה,  , פגיעה בסיכוייםדרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד

 כאמור. האינטרנט  שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת

 תהיה, פעילותנו מלהשתתף בבכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממ .6.6
 מאחריות. הפטור החברה

 ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת. על פי חוק מנהלמסור כל מידע אשר יידרש מ תהיה רשאית החברה .6.7

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .7
החברה המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, 

 : כי

 שמסר הינם נכונים ומדויקים. הפרטיםכל  .7.1

 )חמש עשרה( שנים.  15לו  מלאו .7.2

בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה  אהמשתתף ייש .7.3
, עקיפים, ישיריםו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק )לרבות נזקים 

תיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות נסיב
משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים 

 בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

מכשל  כתוצאהאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים ידוע לו כי החברה אינה נוש .7.4
 טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.

 שונות .8

 אלא אינם והם, כלשהו למשתתף או בכלל החברה לציבור מאת הצעה מהווים אינם זה תקנון או/ו הפעילות .8.1
 בתקנון המפורטים ובתנאים באופן וזאת, השתתפותו לחברה את להציע משתתף החברה לכל מטעם הזמנה

 .זה

בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הפעילות וכי  בהשתתפותו .8.2
הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו 

 יחייבו לכל דבר ועניין.ו

, וישודרו יצולמו, שיסוקרו אפשר, בפעילות השתתפותו דבר כי ומאשר מסכים, מהמשתתפים אחד כל .8.3
, אחרים אינטרנט באתריאו /ו פעילותהאתר ב, בעיתונות, בשילוט, בטלוויזיה לרבות, תקשורת באמצעי

ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת  לפרסום הסכמתו את המשתתף מביעפעילות ב ההשתתפות בעצם וכי
 הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. 

בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות  .8.4
כאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט בפרס ו/או מלקבל את הפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה ז

 .פעילותעל מנת להיכנס לאתר ה

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי  .8.5
 אביב.-המשפט המוסמכים בתל


