
 

 

 

 

 

 

  פאוזה נקסט –פעילות תקנון 

 "(.הפעילות"פאוזה נקסט" )" שם הפעילות: .1

 "(.עורכת הפעילות)" 8-211222-51, ח.פ. פאוזה שירותי קפה בע"מ: עורכת הפעילות .2

 "(.תקופת הפעילות)" 7.202224.ועד  10.7.2022: תקופת הפעילות .3

 : פרטי הפעילות .4

מנת -עלומעלה, המתגורר בישראל.  18כל משתתף שהוא בן תתאפשר לההשתתפות בתחרות 

  -להשתתף בתחרות ובהתאם להוראות תקנון זה, על המשתתפים 

  .בתקופת הפעילות 91.0להאזין לתכנית הרדיו של "אליקו" בתחנת רדיו  .א

על המשתתף לרכוש בר המים "נקסט" ולהצטרף לשירות המים של פאוזה ווטר במהלך  .ב

  .תקופת הפעילות

על המשתתף להפוך לאוהד )לעשות לייק/עוקב( לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם של  .ג

פאוזה ולהשאיר הפעילות תגובה על חוויית בר המים של פאוזה נקסט. המשתתף אשר 

ורית ביותר או יוצאת דופן וזאת לפי שיקול תגובתו תהיה המרגשת, מצחיקה, מק

 -הדעת הבלעדי של צוות שיפוט שיורכב מנציגי עורכת הפעילות, יוכלו לזכות בפרס 

"(. הפרס ניתן למימוש בין הפרסשיט זוגי לקפריסין בסופ"ש עם חברת מנו ספנות )"

 לא כולל חגי תשרי. 30.11.22-ועד ה 1.8.22-ה

התחרות כאמור בתקנון זה להיות מקורית ומחבר  תתףמשידי -הנכתבת על התגובהעל  .ד

בעל כל המשתתף מתחייב להיות  התגובה חייב להיות המשתתף בתחרות עצמו.

בכל  ,הזכויות מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני המלאות והבלעדיות

 לתחרות. אותם יעלה המשתתףהתכנים מכל מין וסוג שהוא, 

התגובות לא תכלולנה תוכן שהוא מנוגד לחוק, בלתי מוסרי, פוגעני, מזיק, דברי שנאה,  .ה

הוצאת דיבה, מפלה, מטריד, או שניתן לפרש אותו כאלים, פורנוגרפי, גזעני או חסר 

טעם, או שעורכת הפעילות סבורה כי הוא עלול לגרום נזק למוניטין שלה או של כל צד 

יה רשאית לפסול מהתחרות משתתפים שתגובותיהם שלישי אחר. עורכת הפעילות תה

 כוללות אילו מהתכנים כאמור, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

או  הזוכים באמצעות הודעה פרטית לחשבון הפייסבוקנציגי עורכת הפעילות יצרו קשר עם  .5

או בסמוך לכך, לאימות  15.7.2022של המשתמש וזאת לא יאוחר מיום  האינסטגרם

 יאום מועד קבלת הפרס. פרטיהם ולת

היה ולא ניתן לתת את הפרס למשתתף הזוכה בשל אחת )או יותר( מן הסיבות המפורטות  .6

 יה:ילהלן, יבוא במקום אותו זוכה, הזוכה הבא אחריו לפי סדר הזכ



 

 

המשתתף אינם ברורים ולא פרטי  .א

 ניתן לבררם באופן סביר.

 יה.יזכימי עסקים ממועד ה 7המשתתף אינו ניתן לאיתור בתוך  .ב

 

 

הזכייה בפרס או ההשתתפות בפעילות הושגו בדרכי מרמה או בדרך אי כשרה  .ג

 אחרת על פי שיקול דעת עורכת הפעילות.

 הזוכה לא הגיע לקבל את הפרס במועד שתואם מראש. .ד

 :הערות .7

( ן)וכל חברה הקשורה להמי עדן ההשתתפות בפעילות אסורה על העובדים של קבוצת  •

 ובני משפחותיהם.

 .של פאוזה ימצא באתר הפייסבוקעותק מתקנון הפעילות  •

מידה שמי מבין הזוכים לא יממש את זכייתו, מכל סיבה שהיא התלויה בו או שאינה  •

 תלויה בעורכת הפעילות, הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא עקב כך. 

במקרה של חשש להפרת תקנון זה או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון  •

זה או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת הפעילות 

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את משתתף או את הזוכה הרלוונטיים, או 

וזאת בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי לחילופין לפסול את הפעילות כולה וכל זוכיה, 

 וזאת מבלי שלמשתתף או לאיזה מבין הזוכים תהיה כל זכות לפיצוי עקב כך. 

עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילות התקינה של אתר  •

או  ולא תישא בכל אחריות להפסקותאו האינסטגרם האינטרנט או הפייסבוק 

ין השירותים האמורים או לנזקים כלשהם, בין שיבושים כלשהם במתן איזה מב

ישירים ובין עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות אשר יגרמו ללקוח או 

 למשתתף בפעילות כאמור.

עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתתף בפעילות )ככל שיגרם(  •

כלליות האמור( לכל בקשר לפעילות או עקב מימוש הפרס, לרבות )אך מבלי לגרוע מ

 נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר, מכל מין וסוג שהוא.

למען הסר ספק, יובהר כי החלטות עורכת הפעילות, בכל שלבי הפעילות, הינן סופיות  •

 ולא ניתן יהא לערער עליהן.

 

 :שונות .8

 כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה. •

ימים  7כן הפעילות ובלבד שתעשה זאת עד עורכת הפעילות רשאית להודיע על שינוי בתו •

 לפני כניסת השינויים לתוקף.



 

 

וכלליה יהיו כמפורטים פרטי הזכיה  •

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה  בתקנון זה ועל פי אופן הזכיה האמור בתקנון זה.

כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה 

 כל דבר ועניין.הוראות תקנון זה ל

 

 

 

בהשתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו  •

את הוראותיו ובאם לא קרא, כי ניתנה לו האפשרות לעשות כן והוא מסכים ומאשר כי 

 תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור בפעילות. 

ה לרבות שימוש בשם ישימוש בהודעת הזכיעורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות  •

הזוכה ופרטיו לצרכי פרסום וקידום מכירות. כל משתתף מצהיר ומתחייב כי דבר 

השתתפותו בפעילות או זכייתו לרבות פרטיו האישיים עשויים להיות מפורסמים 

באמצעים שונים והוא מביע הסכמתו מראש לכך. עורכת הפעילות תהיה רשאית לבטל 

 משתתף אשר סירב לפרסום פרטיו.       זכייתו של 

 

 


