תקנון קמפיין גיוס עובדים
.1

כללי
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על  -פיהם מנוהל קמפיין גיוס עובדים על -ידי "דלק"
חברת הדלק הישראלית ודלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ( ביחד להלן " :דלק " או
" החברה " ) והמיועד לחברים בעמוד הפייסבוק ובאפליקציה של דלק  ,הכל בכפוף לתנאי
תקנון זה (להלן " :החבר ").

.2

תקופת הקמפיין

.3

.4

.5

2.1

הקמפיין יתקיים בין התאריכים  12.2.17ועד ( 31.3.17להלן ":תקופת הקמפיין ").

2.2

למען הסר ספק ,דלק תהי ה רשאית ,בכל עת ,לסיים את הקמפיין ו/או להפסיקו ו/או
לחדשו.

איך משתתפים בקמפיין
3.1

כל חבר שיפנה מועמד פוטנציאלי שיתקבל לעבודה בדלק (להלן " :המועמד ") ,יהיה
זכאי לקבל שובר בסך של  ₪ 100למימוש בחנות המנטה (להלן " :השובר ").

3.2

על המועמד ליצור קשר באופן עצמאי עם דלק ,ולמסור לדלק את שמו ופרטי יצירת
הקשר של החבר שהפנה אותו.

3.3

למען הסר ספק מובהר שהח בר יהיה זכאי לשובר רק אם המועמד התקבל לעבודה
בדלק.

השובר
4.1

השובר הינ ו אישי  ,לחברים בלבד ,ואינ ו נית ן להעברה ,להסבה ,לשינוי ,להחלפה או
להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר ,למעט אם החברה
תחליט אחרת.

4.2

השובר  ,יימסר במשרדי דלק או בכל דרך אחרת עליה תחליט דלק בהתאם לשיקול
דעת ה הבלעדי  .הוד עה על אופן ו/או מועד מסירת השובר תימסר לחבר  .על החבר
להקפי ד לאסוף את השובר במועד ובמקום שנמסר ל ו ע"י דלק.

4.3

חבר שהתבקש לאסוף את השובר ממשרדי החברה ולא עשה כן בתוך שבועיים ממועד
הודעת החברה על זכאותו לקבלת השובר  ,תבוטל זכאותו והחברה תהיה רשאית
ל עשות בשובר שיועד לו שימוש אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4

מימוש השובר תקף רק במתחמים הנמנים על רשת מתחמי "דלק" בפריסה ארצית
לפי רשימה באתר האינטרנט של דלק הניתנת לשינוי בכל עת .

תנאים כלליים
5.1

ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם" .בן משפחה" לעניין סעיף זה
– בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

5.2

בהשתתפותו במשחק ,מסכים החב ר (וככל שהחבר הינו קטין ,גם הוריו ו/או
אפוטרופסיו החוקיים) לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר החברות מכל אחריות ו/או
טענה בקשר ל קמפיין.

5.3

במקרה בו הגיע לחבר ה מידע ,כי הפניית מועמד נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו
מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות

-2הדין מכ ל בחינה שהיא ,תהי ה החבר ה רשאי ת שלא למסור לחבר את השובר או
לדרשו בחזרה ,ולחבר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.
5.4

תנאי להשתתפות בקמפיין  ,ה וא כי החבר מוותר על כל טענה דרישה או תביעה ,מכל
מין וסוג וללא יוצא מן הכלל ,שעשויה להיות לו נגד דלק  ,בקשר עם תנאי
ההשתתפות בקמפיין ו/או בקשר להחלטת דלק בדבר הזכאות לקבלת השובר .

5.5

החבר מאשר לדלק לשלוח אליו ,לפי פרטיו שמסר המועמד ,הודעות פרסומת ,הודעות מסר
קצר ,הטבות ,קידומי מכירות ודיוור ישיר (להלן" :המידע").

5.6

כמו כן ,ידוע לחבר כי באפשרותו ,בכל עת ,לבטל את קבלת המידע באמצעות הודעה חוזרת או
בכל אמצעי תקשורת שמי מהחברות מחויבת לספק לשם כך ,לפי חוק.

5.7

ידוע לחבר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,פרטיו ישמרו במאגר מידע רשום כדין.

5.8

על אף כל האמור בתקנון זה ,החברה תהי י ה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לשנות את הוראות תקנון זה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לקצר
את תקופת הקמפיין  ,לשנות את תנאיו ,להוסיף עליהם או לג רוע מהם ,לשנות ו/או
להחליף את השוברים  ,כולם או חלקם ,וכן להפסיק ו/או לבטל את הקמפיין בכל עת,
על פי שיקול דעת ה הבלעדי ומבלי שתהיה לשום גורם כל טענה בקשר לכך .תיקון או
עדכון כאמור יפורסם במסגרת אתר האינטרנט של דלק.

5.9

במקרה שהחבר שזכאי לשובר יהיה מתחת לגיל  , 18קבלת השובר תהיה מותנית
בהסכמת הוריו של החבר הזכאי בכתב יו .

 5.10במקרה של סתירה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים ו/או שונים לגבי
הקמפיין  ,באמצעי התקשורת ו/או בכל פרסום אחר ,יגבר האמור בתקנון זה.
 5.11תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים .

"דלק" חברת הדלק הישראל י ת בע"מ
דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ

