
 

 "2022לפסטיבל סנטרל פארק )מגידו( תקנון מבצע "כרטיסים 

 

 הגדרות .1

והכל כאשר אין כוונה אחרת המשתמעת  יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם בתקנון זה
 מתוכן הדברים או הקשרם:

 
 516240876דרינק מיין בע"מ, ח.פ ": עורכת ההגרלה" .א

 drinkmine.com:"אתר עורכת ההגרלה" .ב

 ההגרלה אשר תקנון זה חל עליה.  :"ההגרלה" .ג

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק  :"ההיתר" .ד
 .1977-העונשין התשל"ז

 . אוהד איציק: עו"ד "המפקח" .ה

, 2022סנטרל פארק )מגידו( פסטיבל ליחיד לאחד מימי כרטיסי כניסה  8 :"הפרסים" .ו
הזוכה בהגרלה יהיה "(. הפסטיבל" –)להלן  וגוסטלחודש א 20-17שייערך בין התאריכים 

עורכת ההגרלה אינה בסיס מקום פנוי. -רשאי לבחור את היום הספציפי בפסטיבל ועל
אחראית לתכני הפסטיבל ואינה אחראית לכל שינוי או דחייה במועדי הפסטיבל ו/או 

רטיס בתכניו. בכל מקרה בו יידחה הפסטיבל עורכת ההגרלה תפעל להעמיד לזוכה כ
למועד הפסטיבל הנדחה, אך זאת מבלי להטיל עליה חובה לעשות כן. כרטיס הכניסה יזכה 

עורכת את הזוכה באפשרות כניסה בלבד לפסטיבל ובכפוף לתנאי הנהלת הפסטיבל. 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים ו/או שווי הפרסים והכל בכפוף ההגרלה 

ה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל בגין כל זוכ .אישור המפקח, ולדיןלאמור 
קבלת הפרס ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי ויספקו לעורכת 

 ההגרלה כל מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר זה. 

 לתקנון. 3אלו העומד/ים בתנאי ההשתתפות להגרלה כאמור בסעיף  :"משתתף/ים" .ז

 ם אשר זכו בהגרלה באחד הפרסים.משתתף/פי -"זוכה/ים" .ח

אשר עורכת ההגרלה ברשת החברתית : אתר עורכת ההגרלה וכן עמוד "אתר המבצע" .ט
 וממנה יבחר המשתתף הזוכה. לצורך תכנית ההגרלה  עורכת ההגרלהאת  וישמש

 : אינסטגרם או פייסבוק. הרשת החברתית"" .י

ל ידי עורכת התחרות ויכריז ע-אשר יבוצע על": פרסום ברשת החברתית פוסט המבצע" .יא
   .פרטיו הכלליים של המבצע

 
 

 כללי .2

הוא לצורך הנוחות בלבד וכל הנאמר מתייחס גם לנקבה ולפי בלשון זכר הניסוח בתקנון  .א
 העניין. 

עורכת המבצע "(, תערוך "תקופת המבצע)להלן:  14.8.2022יום ועד  3.8.2022מיום החל  .ב
   את המבצע בהתאם לכללים המפורטים בתקנון. 

רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך  תהיה עורכת ההגרלה .ג
 הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתתף לכל תנאי תקנון זה וכן לפרסום שם תחשב להסכמת  בהגרלהההשתתפות  .ד
ה מוותר בזאת באתר המבצע, במועדים ובהיקף שעורכת ההגרלה תקבע, וזוכ הזוכה

 .ענה ו/או תביעה בקשר לכךמראש על כל ט
 

 

 בהגרלההשתתפות קריטריונים ל .3

 המקיים את התנאים המצטברים הבאים:)יחיד, שאינו חברה( רשאי להשתתף בהגרלה אדם 
)א(. יעקוב אחר חשבון עורכת אשר , המנוהל על שמו, חשבון ברשת החברתית בעל .א

)ג(. יתייג שני משתתפים -ו)ב(. יעשה "לייק" לפוסט המבצע -ו ברשת החברתיתההגרלה 



את כל , ועשה נים( לפוסט המבצעש 18שר ביום התיוג מלאו להם מעל נוספים )בגירים, א
 .20:00בשעה  14.8.2022עד ליום  המפורט

 שנים.   18מעל  3.8.2022הוא בגיר, ומלאו לו, ביום  .ב

 .  ואינו עובד משרד עו"ד המלווה את ההגרלה עורכת ההגרלהאינו עובד הוא  .ג
 בפעולות בחוסר תום לב על מנת  ינקוטבתנאי ההשתתפות ו/או  יעמודאשר לא  ףמשתת .ד

ים אמיתייתבררו כלא  ושל ברשת החברתיתחשבון אשר פרטי  ףלזכות בפרס וכן משתת
 . עורכת ההגרלהתבוטל על פי שיקול דעתה של  לפרס ויפסל וזכאות)חשבון פיקטיבי(, 

 

 ואופן ביצועה מועד ההגרלה .4

הגרלה, ביום בבין המשתתפים הרשאים להשתתף תערוך הגרלה  ה תערוךעורכת ההגרל .א
  . 21:00בשעה  14.8.2022

שיעמדו בתנאי  הרשת החברתיתמבין כל חשבונות אופן ביצוע ההגרלה יהיה כדלקמן:  .ב
עורכת ההגרלה . ידי נציג עורכת ההגרלה-לתקנון זה, יוגרלו הזוכים על 3הוראות סעיף 

מחשב לצורך העלאה בגורל, ולחילופין להגריל את הזוכה  תהיה רשאית להשתמש בתוכנת
 בכל אופן אחר. 

, תוודא את התאמת לאחר ביצוע ההגרלה תפנה החברה לזוכה באמצעות הרשת החברתית .ג
שעות לפני תחילת  24-, ההודעות על הזכייה יימסרו עד להפרטים ותשלח לו את הפרס

על המשתתף החובה . ע במועד פרסום תקנון זההיום הראשון לפסטיבל, כפי מודעו הידו
ידי עורכת -ולהשיב להודעת הזכייה שתישלח עללבדוק את חשבונו ברשת החברתית 

 ההגרלה, ככל שתישלח. 

באופן ובמועדים  את הזוכה, או באתר המבצעתהא רשאית לפרסם  עורכת ההגרלה .ד
 .הוראות הדיןובכפוף ל עורכת ההגרלהשיקול דעתה של  שיקבעו על פי

, להמרה או להחלפה, לשינוי, להסבה, להעברה ניתן ואינו, בלבד לזוכה, אישי הפרס הוא .ה
 תחליט עורכת ההגרלה אם למעט, אחר מוצר או פרס בכל ולא כסף בשווה ולא בכסף לא

 .אחרת

הינה על אחריותם הבלעדית של  ,בפרסההשתתפות בהגרלה, לרבות מימוש הזכויות  .ו
זמינות או העדר יכולת לממש את הזכייה, לא יהיה הזוכה -קרה של איבכל מהמשתתפים. 

 זכאי לפרס חילופי או לתמורה אחרת כלשהי. 

או לשנות חלקים בתקנון זה ע"פ שיקול ו/שומרת לעצמה את הזכות לבטל  עורכת ההגרלה .ז
התנהגות שאינה הוגנת מצד  או דעתה הבלעדי, במקרה של תקלה, שיבוש

 .שמונעת מלהשתתף בצורה הוגנת בהגרלה אוו/משתתפים משתתף/
 

 תוצאות ההגרלה  .5

אתר המבצע. כמו כן תישלח לזוכה הודעה ברשת החברתית, בתוצאות ההגרלה יפורסמו  .א
 לפי החשבון ממנו בוצע ההשתתפות בהגרלה. 

 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור. .ב

 

 מימוש הפרס .6

 לתכני הפסטיבל, למועדו, לתנאיו וכיוצ"ב.  עורכת ההגרלה אינה אחראית
 

 שינויים עתידיים  .7

מועד לבצע כל שינוי בפרטי ההגרלה לרבות תנאי השתתפות,  תרשאיתהא  החברה .א
. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון לזוכים הפרסההגרלה, הזוכים ו

 .הא סתירה ביניהםזה ככל שתתקנון זה והוראות השינוי יגברו על הוראות 
    וימסרו למשתתפים בהגרלה. לתקנוןיצורפו כנספח  , ככל שינתנו,הוראות השינוי .ב

 


