
 2018 מרכז "D_Self"תקנון מבצע 

 

 מרכז "D_Self"מבצע נושא פרסים בשם  ךעור ,מועדון קהילת המחול )"המועדון"(

בעמוד מפורסם , כאשר התקנון במשכן לאומנויות הבמה, בית האופרה בת"א, 2018
http://www.dancecommunityclub.com/summer-intensive-center2018. 

 .זה בתקנון מפורטיםהאמור  מבצעב ההשתתפות תנאי

 16.8.2018חמישי  עד ליוםו 11:30בשעה  12.8.2018 ראשון החל מיום תקופת המבצע:

 .14:00 שעהב

  הפרס:

למימוש ברשת חנויות דאנס שופ, בכפוף לתקנון השובר  ₪ 100שובר בסך מקום ראשון: 

" ללא תשלום, בכפוף לתקנון השובר ותקנון 2018השתתפות באירוע "נקודת מפגש + 

 ".2018ההשתתפות באירוע "נקודת מפגש 

 למימוש ברשת חנויות דאנס שופ, בכפוף לתקנון השובר.ש"ח  100שובר בסך מקום שני: 

   מנגנון הזכייה: .1

 Dance Community Club של המועדון  2018 מרכזבקורס קיץ  המשתתפים ,בתקופת המבצע

, להעלות את המשכן לאומנויות הבמה, בית האופרה בת"אבמתחם מוזמנים להצטלם 

לתייג את )כפוסט בלבד, לא סטורי(, לפייסבוק / לאינסטגרם  סרטון/התמונה

@dancecommunityclub לציין בתגובה ,@dancecommunityclub  ואת#D_Self. 

 .אינה כרוכה בתשלום מבצעבההשתתפות *

יות קודמות של המועדון בשנתיים אשר זכו בעבר בתחרו **צוות המועדון / משתתפים

במידה ויקבלו את כמות הלייקים הגדולה  , לא יוכלו לזכות במקום הראשון.האחרונות

למי  ביותר, תינתן עבורם האפשרות לזכות במקום השני בלבד. המקום הראשון יוענק

 שכמות הלייקים שלו/ה הינה השנייה בכמות.

. מקום ראשון ושני ע"פ הכתוב מעלה – שלושהמובהר כי כמות השוברים לחלוקה הינה ***

 שמורה הזכות לשנות את כמות הפרסים עפ"י שיקול דעתם הבלעדי. למועדון

****הזוכה במקום הראשון לא ימחוק את הפוסט מחשבון הפייסבוק / אינסטגרם שלו/ה 

ותו לקבלת הפרס במלואו והוא יקבל ויעשה כך, תישלל זכחודשים לפחות. במידה  3למשך 

 את שובר המתנה עבור רשת חנויות דאנס שופ בלבד.

*****במידה וכמות הלייקים תהיה זהה במועד סיום המבצע עבור המקום הראשון, יחולק 

הפרס ביניהם. במיד וכמות הלייקים תהיה זהה במועד סיום המבצע עבור המקום השני, 

 הפרס ביניהם.יחולק 

שתקבל את כמות הלייקים הגדולה ביותר תזכה את בעל  / הסרטון התמונה  :ההזוכ .2

החשבון ממנו עלתה התמונה בפרס. התמונה שתקבל את כמות הלייקים השניה 

יובהר כי  בפרס. סרטון/הגדולה ביותר תזכה את בעל החשבון ממנה עלתה התמונה

בלבד אשר עומד בכל התנאים בצוינו  2018בעלי החשבון יהיה משתתף בקורס מרכז 

 להלן.

 

קורס במהלך  ההודעת זכייה תמסר לזוכ: והצורך לאשר את הזכייההודעת הזכייה  .3

 .16.8.2018בשיחת הסיכום בתאריך  2018 מרכזקיץ 

   

  זכויות



משמעה קבלת כל התנאים אשר בתקנון זה,  העלאת התמונה לרשתות החברתיות .4

בקשר המבצע ו/או  ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת תנאי

  לאי קבלת תנאי כלשהו.

  

  תקלות טכניות

ברשתות בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה  ולא ישא ו/או מי מטעמו המועדון .10

ו/או מי  המועדוןתלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים והמבצע פעילות החברתיות. 

להם לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה  םאחראי םאינ מטעמו

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי אחריות 

 כלשהו כתוצאה מהאמור.

 

 לפעילותן כלשהו באופןיהיו אחראים  ולא םאחראי םאינ וו/או מי מטעמ המועדון .11

 באחריות וישא ולא רכיביהן כל על, האינטרנט או/ו הטלפון רשת של התקינה

 יגרמו אשר, ב"וכיו, רווח מניעת, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות, להפסקות

 לגרוע מבלי. בעקיפין או במישרין, במבצע להשתתף לרוצה או/ו למשתתף

 כפופה במבצע שההשתתפות לו ידוע כי מצהיר המשתתף, האמור מכלליות

 כנגד להעלות רשאי יהיה לא כן ועל הטלפון או/ו האינטרנט רשת ותקינות לזמינות

 עקב שיגרם נזק בגין דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל וו/או מי מטעמ מועדוןה

 .אחר או, טכני כשל, איחור, תקלה, טעות

 כללי

המשתתף במבצע מצהיר, מסכים ומאשר כי פרטי מבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון .  12

עשויים  המועדוןזה, משלב מרכיבים של שעשוע והנאה וכי יתכן כי על אף מאמצי 

להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי המבצע ובמקרה כזה לא 

לרבות אך  וו/או כנגד מי מטעמ המועדוןיהיו למשתתף כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד 

 לא רק כנגד השופט.

 

ולאלתר,  ואת הזכות לבטל חלקים מהמבצע, על פי שיקול דעת ולעצמ שומר המועדון. 13

במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע 

לערוך את אותו שלב או חלק  המועדוןממהמשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע או 

במבצע למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי המבצע כאמור 

 בסעיף זה.

 

ונהליו, תקופתו, על פי לשנות את מבנה המבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו  רשאי המועדון. 14

המוחלט במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה. על שינוי תנאי המבצע באמור  ושיקול דעת

או  המועדוןמצא יתר המבצע ו/או בכל דרך אחרת אשר בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת א

ענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי למשתתפים לא תהיה כל ט .לנכון מי מטעמו

 המבצע כאמור בסעיף זה.

 

. למען הסר ספק, תקנון זה הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות 15

א לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל או 231כהגדרתה בסעיף 

 מזל.

  

במבצע זה, אתם והוריכם )או אפוטרופוסיכם החוקיים(, בעצם השתתפותכם  :שימו לב. 16

נותנים הסכמתכם לכללי מבצע זה וכן מאפשרים לנו לעשות שימוש בפרטים שמסרתם על 

מנת לפרסם את זכייתכם בפרס )ככל שתזכו( באתרים ו/או בכל מדיה אחרת, ללא הגבלה, 

 אם וככל שנחפוץ בכך.

 



", יהא זכאי זוכה 2018הי אירוע "נקודת מפגש . בכל מקרה שבו לא יתקיים מסיבה כלש17

 ₪. 250המקום הראשון בתחרות לפרס חלופי בשווי 

 

 הקורס ועוזריו לא יהיו זכאים להשתתף במבצע.. צוות המועדון או/ו צוות 18

 

לכל עניין הנוגע לביצוע המבצע והזכייה בו, ובנוגע לכל  ןהאחרו הפוסק היהי המועדון. 19

 שאלה שתעורר במהלכו ו/או בקשר אליו, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה בין אם לאו.

 

על מבצע זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל הקשור בו תהא לבתי  .20

 .לא תהיה סמכות שיפוט כאמור יםמשפט אחר יולבת יפו –אביב -המשפט המוסמכים בתל

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .21

 כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

  

  !בהצלחה לכל המשתתפים  מאחלים אנו


