איי .בי .בי .ג'י .בע"מ וארידן אחזקות בע"מ
תקנון לפעילות "בוגבו בי X "6מלונית היולדות בייבי ליס באינסטגרם
 .1הגדרות:
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
" .1החברות" :איי .בי .בי .ג'י .בע"מ (בוגבו ישראל) וארידן אחזקות בע"מ (מלונית היולדות
בייבי ליס)
 :"IBBG" .2איי .בי .בי .ג'י .בע"מ
" .3מלונית בייבי ליס" :מלונית היולדות בייבי ליס
" .4הפרס :בוגבו בי 6חדשה ולילה מפנק במלון היולדות בייבי ליס .יינתן פרס אחד בלבד.
עגלת בוגבו בי 6משולבת עריסה וטיולון ,בצבע לבחירת הזוכה בכפוף לזמינות המלאי.
" .5תקופת המבצע/תקופת הפעילות" :מיום ג' ה 27.4.21 -בשעה  18:00ועד ליום שבת ה-
 1.5.21בשעה  .23:59החברות תהיינה רשאיות לשנות את תקופת הפעילות והודעתן על כך
בפייסבוק/באינסטגרם של מי מהחברות תהווה שינוי הגדרה זו והיא תהיה בתוקף עם
פרסומה באתר .תגובות אשר תתקבלנה לאחר תקופת המבצע ,לא יוכלו להשתתף בפעילות.
" .6העמודים" :בוגבו ישראל באינסטגרם .מלונית היולדות בייבי ליס באינסטגרם.
" .7הפוסט" :הפוסט נשוא המבצע אשר פורסם בעמודים.
" .8הפעילות" .1 :לשתף את הפוסט בסטורי באינסטגרם .2 .לתייג את @baby_lis_hotel
ו .3 bugaboo.israel@-לעקוב אחר שני העמודים  .4להשלים בתגובות את המשפט" :אמא
אורבנית היא _____" .המשתתף שיתאר תיאור מדוייק ביותר לאמא האורבנית יזכה
בפרס.
" .9משתתף" :כל אדם המצוי בישראל שגילו מעל  ,18אשר הינו משתמש רשום פעיל
באינטסגרם בשמו האמיתי ,בעל פרופיל חוקי על-פי תקנות אינסטגרם ,אשר הגיב לפוסט.
בעלי פרופיל אינסטגרם שאינו ניתן לזיהוי ע"י שם ו/או תמונה בהצגת תעודת זהות ,לא
יוכל להשתתף בפעילות ולזכות בפרס (ותגובתו לא תילקח בחשבון בשום צורה שהיא).
" .10צוות המחליטים" :צוות העמודים בשיתוף החברות.
" .11זוכה" :המשתתף אשר צוות המחליטים ,החליט כי הוא זכאי לקבל את הפרס ,ביחס
לפרסום או התגובה שכתב במסגרת העמודים בתקופת המבצע.
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כללי:
 .1כל מחלוקת בעניין התקנון ,המבצע ,הזכיה וכל הקשור אליהם בין משתתף לבין החברות
תוכרע במסגרת בוררות ע"י בורר שיתמנה ע"י לשכת עוה"ד  -מחוז תל אביב ,בכפוף לאמור
בסע'  6.6להלן.
 .2בכל סתירה בין כל פרסום בכל אמצעי ,לרבות אמצעי התקשורת ,מדיה ,פייסבוק,
אינטרנט וכיו"ב לבין התקנון ,תגברנה הוראות התקנון.

 .3בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ,כי ההשתתפות הינה על
אחריותו הבלעדית וכן פוטר את עמודי האינסטגרם של החברות מכל טענה ,דרישה או
תביעה ,הקשורה במישרין או בעיקפין עם התחרות והפרס .מבלי לגרוע מכלליות האמור
עמודי האינסטגרם והחברות לא ישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן או
הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למשתתף כלשהו בקשר עם הפעילות ,ההשתתפות ,הזכיה או
אי הזכיה ו/או אופן השימוש בפרס.
 .4הפעילות הינה באחריות צוותי העמודים ו/או החברות ,ואין לפייסבוק/אינסטגרם או מי
מטעמה כל נגיעה או קשר לדף או לפעילות המדוברת.
 .5כל שימוש בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד וכולל גם לשון נקבה.
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תוכן הפעילות:
 .1במהלך תקופת הפעילות ,יוכל כל משתתף להשתתף ו/או להגיב לפוסט הפעילות .המשתתף
מתחייב שלא לעשות שימוש בזהויות שונות או בדפי פייסבוק/אינסטגרם ללא זהות.
 .2צוות המחליטים בשיתוף עם החברות ,יבחר את הזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי ,אשר יקנו
לנבחר זכות לקבל יחידת פרס.
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תנאים להשתתפות במבצע:
 .1מתן תגובה לפוסט בהתאם להוראות בעמוד ובתקנון זה.
 .2המשתתף מצהיר ומתחייב הוא מוותר על כל זכויות בתגובה שכתב והיא תוכל לעשות בה
כל שימוש ,לרבות מסחרי מבלי שלמשתתף או לכותב תהיינה זכויות ביחס לתגובה,
לשימוש בה ,לאזכור שמו ואף לא תהיה לו הזכות למניעת השימוש בה .המשתתף מצהיר
ומתחייב כי התגובה שיכתוב ויעלה לאתר היא מקורית שלו והוא לא עשה שימוש ביצירה
או בזכויות יוצרים של אחר וישפה את החברות בגין כל טענה שתועלה ע"י כל אדם או גוף.
 .3העלאת התגובה לא תהווה הפרה של כל חוק ,דין או התחייבות של המשתתף .זוהי הצהרה
והתחייבות של המשתתף כלפי החברות.
 .4בעצם ההשתתפות באופן מלא או חלקי ,מצהיר המשתתף כי הוא מקבל על עצמו את
הוראות התקנון.
 .5המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברות ביחס לאיזה נזק שנגרם לו עקב השתתפות
בפעילות או זכיה או אי זכיה בפרס.
 .6צוותי העמודים ו/או החברות יהיו רשאים להפסיק ו/או לעצור או לשנות את הפעילות
במידה והתגלו מצד משתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב ,לפי שיקול דעתם הבלעדי
(לרבות הזכות לעדכן תקנון זה).
 .7אין להשמיץ ו/או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי הפעילות או בעמוד .כל פעילות משמיצה
או פוגענית ,עשויה לגרום לפי שיקול דעתי בלעדי של צוות העמוד ,להפסקת התחרות או
השעייה של הגורם הפוגע ומניעת הפרס ממנו ללא חובת נימוק.
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זכיה:
 .1שיקול הדעת של צוות המחליטים הוא מוחלט ויכול להיות שרירותי.
 .2צוות המחליטים רשאית ע"פ שיקול דעתו ,לפסול ו/או לבחור משתתף ,מבלי שיש לו החובה
למתן הסברים בקשר להחלטותיו
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החברות רשאיות ,שלא לחלק פרס כלל ,מכל סיבה.

 .4זוכה שלא הגיב בתוך  3ימים מהודעת החברות על זכייתו בפרס ולא מסר בתוך תקופת
המבצע את פרטי ההתקשרות עמו לעורך הפעילות ,יחשב כמי שוויתר על הפרס והוא יוענק
לאחר לפי החלטת צוות המחליטים .הוא הדין במקרה וזוכה נפסל.
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אופן אישור הזכייה ואיתור הזוכים:
 .1צוותי העמודים ו/או החברות ישלחו הודעה פרטית לזוכה ותבקש פרטי התקשרות ,הזוכה
יגיע לאולם התצוגה של בוגבו בהרצליה בשעות הפעילות לאיסוף הפרס ,בתיאום מראש
וזאת בתוך  30ימים ממועד הודעת הזכייה בצירוף תעודת זהות להוכחה.
 .2המימוש בתוקף עד ה31.8.21 -
 .3הפרס הינו אישי ,אינו ניתן להעברה ואף אינו ניתן להמרה ,לא בכסף ,לא בשווה כסף ולא
בכל פרס או מוצר אחר.
 .4משתתף שהפר את הוראות התקנון ,או שפתח משתמש פיקטיבי או שאיננו מכיל את פרטיו
האמיתיים לא יהא זכאי להשתתף ולא לזכות ואם שכה ,חייב יהא להשיב את מה שזכה
בו.
 .5חבות במס ,אם וככל שתהיה ,תחול על הזוכה בפרס ותשלומה יהיה תנאי לקבלתו.
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החברות איננה אחראית בשום דרך לאיכות וטיב של יחידות המוצר.

 .7לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ,זהות הזוכים בפעילות ,צבעי המוצר ודגם המוצר
המחולק כפרס ו/או על כל עניין הנוגע אליהם ,וקביעתן של החברות בעניין זה תהא סופית
ומוחלטת.

