תקנון הגרלה
 .1מבוא ופרשנות:
תקנון זו נועד להסדיר את הכללים לפיהם תנוהל הגרלת פרסים (פרס יומי ,ופרס שבועי
כהגדרתם להלן) (להלן" :ההגרלה") ,הנערכת על-ידי חברת דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ
(להלן" :עורכי ההגרלה") ,כמפורט להלן.
התחרות נערכת על ידי עורכי ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד ,והתקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד.
השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים ,וכן ההיפך ,לפי הקשר הדברים והדבקם.
כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
על אף כל האמור בתקנון זה כמפורט להלן ,עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות ,לפי שיקול
דעתם הבלעדית ,לקצר את תקופת התחרות ,לשנות את תנאי תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות
בתחרות ו/או לשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים וכן לבטל את ההגרלה בכל עת.
 .2הגדרות

"משתתף"

כל אדם אשר מקבל על עצמו בעצם השתתפותו בהגרלה את תנאי תקנון
זה ,ומאשר את תנאי תקנון זה לרבות הסכמתו לפרסום פרטים בדבר
זכייתו באמצעי התקשורת ו/או לצרכים שיווקיים/קידום מכירות
כאמור ,אשר רכש בתקופת ההשתתפות בהגרלה מהמוצרים שנמכרים
ברשת חנויות הנוחות "דלק מנטה" ,בסך כולל של  ,₪ 25לכל הפחות
ברכישה אחת (למעט תדלוק וסיגריות) ועמד בכל תנאי תקנון זה.

"עורכי ההגרלה"

דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ח.פ ,513094219 .פארק גרינוורק,קיבוץ יקום

"הפרס היומי"

פרס אחד כלשהו מתוך  6,380-פרסים כמפורט בטבלה בנספח א' לתקנון
זה אשר יוגרלו במהלך תקופת השתתפות

"הפרס השבועי"

פרס אחד מתוך  4פרסים כמפורט בנספח ב' לתקנון זה אשר יוגרלו
במהלך תקופת השתתפות ,בהתאם לתאריכים המוגדרים בתקנון זה.

"הגרלה מיידית"

כהגדרתה בהיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז  1977וכמובא להלן" :הגרלה לפרסומת מסחרית אשר
בה משתתף מגלה או חושף תוצאות ההגרלה לגביו ,בכוחות עצמו ,באופן
מיידי ,על ידי גירוד כרטיס או כל שיטה אחרת הדומה במהותה"

"תקופת
בהגרלה"

השתתפות החל מיום  1.8.22החל משעה  07:00ועד ליום  31.8.22עד לשעה .24:00
על אף האמור לעיל ,עורכי ההגרלה יהיו רשאים להפסיק ו/או להאריך

את תקופת ההגרלה בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
"המפקח"

משרד עו"ד ברוך שטיימן ,כתובת :פארק גרינוורק קיבוץ יקום

"אמצעי פרסום שמות דף הבית של דלק מנטה ו/או באפליקציית דלק ו/או אתר האינטרנט של
דלק מנטה www.delek.co.il
הזוכים בהגרלה"

 .3כללי
 .1עורכי ההגרלה יהיו רשאים להפסיק את ההגרלה ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה
ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה כל שינוי לרבות לגבי מועד בחירת הזוכים ,בכל עת ,בכפוף
להוראות הדין ,בהודעה שתפורסם בדף הבית של דלק מנטה ו/או באפליקציית דלק ו/או
בעמוד באתר האינטרנט של דלק מנטה שכתובתו www.delek.co.il
 .2ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי עורכי ההגרלה ,בפארק עסקים גרינוורק ,בנין  ,Aקיבוץ
יקום ,במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש וכן באתר האינטרנט של דלק
מנטה  www.delek.co.ilוכן באפליקציית דלק.
 .3הודעה בדבר בחירת הזוכים תפורסם באתר האינטרנט שכתובתו  www.delek.co.ilו/או
באפליקציית דלק ו/או בדף הבית של דלק מנטה.
 .4עורכי ההגרלה שומרים על זכותם לפרסם את ההגרלה באמצעים נוספים ,על פי שיקול דעתם
הבלעדי.
 .4הצהרת ,התחייבות ואחריות המשתתף
 .1ידוע למשתתף כי עצם השתתפותו בהגרלה מהווה הסכמה לתקנון זה.
 .2למשתתף לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן
ינקטו עורכי ההגרלה ו/או ו/או בקשר עם סוגי הפרסים ,איכותם ,רכיביהם ,תקינותם ,הנאה
שהופקה מהם ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ככל שיגרמו.
 .3עורכי ההגרלה רשאים ,ע"פ שיקול דעתם הבלעדי לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד
שנקבעו בתקנון זה ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו
ומימושו.
 .4המשתתף מסכים כי כל תקלה ,איחור וכדומה ,שמקורם בין היתר במלחמה ,שביתה ,מגיפה,
שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון ,לא יחשבו כלל להפרה
של תקנון זה ,ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .5המשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר שידוע לו כי יתכן ועל אף מאמצי עורכי ההגרלה ,עשויים
להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או
תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי ההגרלה ,אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף
מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו .המשתתף מסכים
לפטור את עורכי ההגרלה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי
לכל פיצוי ,שיפוי או סעד.
 .6המשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וכן דבר זכייתו בהגרלה וקבלת אחד

מהפרסים עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים וכי
בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף ו/או המבקש להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו
לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו ,במסגרת הפרסומים האמורים ולרבות במסגרת פרסומים
וקידום מכירות של עורכת ההגרלה וכתנאי להשתתפותו בהגרלה קיבל את כל ההסכמות ו/או
ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 .5שיטת ההגרלה
 .1כל משתתף אשר יבצע בתקופת ההשתתפות בהגרלה ,רכישה באחד הסניפים של רשת חנויות
הנוחות "דלק מנטה" ,המשתתפים בהגרלה ,ממגוון המוצרים הנמכרים ,בסכום מצטבר של
 ,₪ 25לכל הפחות ברכישה אחת (למעט תדלוק על סוגיו השונים ומוצרי טבק) ,יקבל עבור כל
רכישה כאמור חשבונית קניה .על המשתתף אשר קיבל חשבונית קניה ,לסרוק את QR
 ,CODEאשר יוצג בחנות הנוחות של רשת דלק-ג'ו ,להיכנס ללינק שיופיע ולהזין את מספר
העסקה ,מספר תחנה ,ומספר טלפון נייד ,במקום המיועד לכך ולסמן כי מאשר את תקנון
ההגרלה.
•

על מנת לנסות ולזכות בפרס היומי מבין הפרסים המפורטים בנספח א' לתקנון זה ,על
המשתתף לפעול בהתאם לאמור בסעיף  5.1לעיל .המשתתף מגלה או חושף את תוצאות
ההגרלה לגביו ,בכוחות עצמו ובאופן מיידי .במידה וזכה ,ישלח למשתתף מסרון ,הכולל
הוראות מימוש חד פעמי ,בדבר זכייתו למספר הטלפון הנייד שמסר ו/או שיוצג בדף
נחיתה על המשתתף להגיע לקופת חנות הנוחות בה נרכשו המוצרים ולהציג בפני המוכרן
את המסרון שהתקבל .עם הצגתו של המסרון כאמור ,יימסר למשתתף הזוכה פרס בו
הוא זכה .לא ניתן להשתמש באותו מסרון לשם קבלת פרס נוסף/אחר כלשהו והשימוש
במסרון הינו חד פעמי .הסיכוי לזכות בפרס יומי הינו  1:50אך בכל מקרה תלוי במשתנים
רבים שאינם ידועים מראש לעורכי ההגרלה וזאת עד ל 201 -פרסים ליום .על המשתתף
לבצע סריקה של  QR CODEתוך  24שעות ממועד ביצוע הרכישה בלבד  .משתתף שזכה
אך לא מימש את הפרס היומי יוכל לממשו עד לא יאוחר מיום ( 31.8.22כולל).

•

הפרסים היומיים שלא זכו בהם במהלך תקופת ההגרלה ,יוגרלו בין כל המשתתפים (אשר
הזינו שם ושם משפחה מלא) בהגרלה האחרונה שתתקיים ביום  31.8והמשתתפים
הזוכים ויקבלו על כך עדכון באמצעים דיגיטליים .על מנת לזכות בפרס השבועי ,על
המשתתף לפעול בהתאם לאמור בסעיף  5.1לעיל ובנוסף להזין שם מלא (שם פרטי ושם
משפחה) .על המשתתף לשמור את חשבונית הקניה (עותק מקור) עד לקבלת הפרס
השבועי ולהציגו בפני עורכי ההגרלה ו/או מי מטעמו כתנאי הכרחי לזכייה בפרס השבועי.
החברה רשאית אך אינה חייבת לאפשר את קבלת הפרס גם ללא הצגת החשבונית ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

 .2העלאת הפרסים בגורל תתבצע בדרך אקראית וממוחשבת ,בהתאם להגדרות שיקבעו מראש
על ידי עורכי ההגרלה.

 .3כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד ,עם אותה חשבונית קניה .אין באמור

לעיל כדי לגרוע ממשתתף שהשתתף פעם אחת ,מלרכוש מוצרים נוספים באחת מחנויות
הנוחות "דלק מנטה" בהתאם לתנאים כמפורט לעיל ,לקבל חשבונית קניה ולהשתתף פעם
נוספת בהגרלה .משתתף יכול להגדיל את סיכויי הזכייה שלו בהגרלה ,בכך שיבצע יותר
רכישות ובכפוף לתנאי תקנון זה .זכייה לאותו משתמש מוגבלת לעד  3זכיות ביום עם
חשבוניות שונות.
 .4האחריות על מסירת פרטים אישיים במסגרת השתתפות בהגרלה של פרס שבועי ,חלה אך
ורק על המשתתף ,כאשר בסיס הנתונים של אתר ההגרלה בו הוזנו פרטים יהווה ראיה מכרעת
בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת ההגרלה ולעורכי ההגרלה אין ולא תהיה כל אחריות
בדבר נכונות ו/או דיוק ו/או שיבוש הפרטים שנמסרו.
 .5רק משתתפים אשר מילאו אחר כל התנאים כמפורט לעיל ,יהיו זכאים להשתתף בהגרלה.
משתתף שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים כאמור לעיל ,לא יהי זכאי להשתתף בהגרלה
ובמידה וזכה בפרס כלשהו ,לא תוכר השתתפותו ו/או זכייתו והוא ייפסל ,בהתאם לשיקול
דעת בלעדי של עורכי ההגרלה ו/או מי מטעמה וללא צורך בהודעה על כך למשתתף.
 .6עורכי ההגרלה יגרילו מתוך סך כל המשתתפים בתקופת ההגרלה את הפרס השבועי  ,כך
שהעלאת הזוכה בגורל ,תתבצע באופן אקראי.
 .7ההגרלות לעניין הפרס השבועי תיערכנה בימים 31.8.22 ,22.8.22 ,15.8.22 ,8.8.22 :באמצעות
מחשב במשרדי עורכי ההגרלה (פרס אחד בלבד לכל הגרלה ,בכל יום כאמור) ,בנוכחות
המפקח.
 .8ההגרלות בפרס השבועי ו/או הראשון תחולנה על כל משתתף שנכנס להגרלה עד שעה 10:00
במועד ההגרלה הרלבנטית.
 .9ההגרלה תיערך בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין
התשל"ז .1977
 .6המפקח
 .1המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להבהרות במקרה של אי הבנה ,ספק או
קושי ,לרבות בפרשנות התקנון ,וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכי ההגרלה למשתתפים,
לרבות הזוכים בהגרלה או לטוענים לזכייה.
 .2החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף ו/או
הזוכה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.
 .7הגבלת השתתפות
 .1ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי ,מנהלי ,שותפי ובני משפחותיהם של עורכי ההגרלה
ובכלל זה חברת האם ,חברות בנות ,חברות נותנות שירותים וכל חברה קשורה אחרת,
המפקח וכן של כל מי שסייע לעורכי ההגרלה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים ,פרסומאים
ובתי דפוס.

 .8איתור הזוכים והענקת הפרסים
 .1לאחר הגרלת הזוכים בפרס שבועי ,יפעלו עורכי התחרות לאיתור הזוכים בהתאם לפרטים
המצויים בידם לשם מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם בתחרות ,וכן יפרסמו את שמות הזוכים
באמצעי פרסום בהתאם לתקנון זה.
 .2לאחר איתור הזוכים ,תימסר להם הודעה מפורטת בדבר זכייתם בהגרלה .ככל שלא יהיה ניתן
להשיג המשתתף הזוכה באמצעות פרטים אותם מסר וזאת בתוך  28ימים ממועד בחירת
הזוכה ,יוגרל זוכה חדש באופן מיידי ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 .3לאחר איתור הזוכה באמצעות טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ,מתחייב הזוכה להגיע למיקום
שיורו לו עורכי ההגרלה ,במועד בו יתבקש על ידי עורכי ההגרלה ולחתום על הצהרת זוכה
בנוסח המופיע כנספח ג' לתקנון ולמסור לעורכי ההגרלה צילום תעודת זהות.
 .4עורכי ההגרלה יאפשרו לזוכה לקבל את הפרס השבועי במשך תקופה של  30ימים לפחות מיום
פרסום תוצאות ההגרלה הרלבנטית או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו
לפי המאוחר מביניהם.
 .5מובהר כי קבלת הפרס מותנית בעמידת הזוכה בכל ההתחייבויות כאמור בתקנון זה ובסעיף זה
בפרט והגעה פיזית למשרדי עורכי ההגרלה.
 .6עורכי ההגרלה לא יאפשרו לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את אחד
מהפרסים שבו זכה בכל אופן שהוא.
 .7עורכי ההגרלה שומרים לעצמם הזכות לבטל השתתפות בהגרלה ו/או לעכב ו/או לבטל את
הענקת פרס כלשהו ו/או שלא לאפשר לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים,
ובכפוף לקבל אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:
א .חשש לאי תקינות ו/או זיוף
ב .סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס
ג .סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס
ד .אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון
 .8עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שמות הזוכים בכל אמצעי מדיה ובכל
מועד שימצאו לנכון.
 .9אחריות על מימוש הפרסים הינה על הזוכה בלבד .עורכי ההגרלה לא יישאו בכל אחריות בשל
אי מימוש הפרסים בגין סיבות התלויות ,בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
 .10אין אפשרות להמיר או לשנות פרס כלשהו שהוענק במסגרת ההגרלה .הפרסים הם אישיים
ואינם ניתנים להעברה ,למעט אם יוחלט אחרת על ידי עורכי ההגרלה ו/או מי מטעמם.
המשתתף שזכה לא יהיה זכאי לקבל כל סך כספי ו/או כל הטבה אחרת זולת פרס בו זכה.
 .11בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכי ההגרלה יהיו רשאים שלא לאפשר את
מימוש הפרסים על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
 .12הזוכים בהגרלה פוטרים את עורכי ההגרלה ו/או מי מטעמם מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק,
שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר ,אשר יתגלה בפרס כלשהו.
 .13תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר הפייסבוק של עורכי ההגרלה .הוראה זו תחול בהתאמה גם
אם יפסל הזוכה או הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת הפרס.

.14

.15
.16

.17

.18

ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של עורכי ההגרלה.
פרטיו האישים ,אותם מסר המשתתף ישמרו במסגרת ההגרלה ,במאגר המידע של עורכי
ההגרלה .המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי מאגר מידע זה משמש למטרות פרסום ושיווק ,לרבות
דיוור ישיר .המשתתף רשאי לבקש את הסרתו ממאגר מידע זה ומתפוצת הדיוור באמצעות
משלוח הודעת סירוב בדרך אשר תפורט בדבר הפרסומת שישלח.
עורכי ההגרלה לא מתחייבים שההשתתפות בהגרלה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה
בלתי מורשית למידע שייאסף במסגרת ההגרלה.
הפרטים שהמשתמש מסר במסגרת ההגרלה יישמרו במאגר הלקוחות של עורכי ההגרלה
וההשתתפות בהגרלה מעידה על כך כי הוא מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע
כאמור וישמשו למטרה שלשמה הוקדם ,בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של עורכי
ההגרלה ובהתאם לכל דין.
עורכי ההגרלה רשאים למסור ולשתף מידע אנונימי ,מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים
אחרים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי .אם עורכי ההגרלה ישנו את המבנה
המשפטי הם יהיו זכאים להעביר לתאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתתפים
ובלבד שהתאגיד החדש יקבל על עצמו כלפי המשתתפים את הוראות מדיניות הפרטיות
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר ההגרלה ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.

נספח א' – רשימת פרסים יומיים
כמות נומרטורים
מס קופון
חטיף מתוק
1,000
652900
משקה אישי
1,000
652901
פיצוחים אישי
500
652902
פריכיות וקרקרים
1,000
652903
סוכריות
500
652904
גלידות
130
652905
מטקות
500
652906
ליטר
24
צידניות
500
652907
ציליות חוף
350
652908
כסאות חוף יוקרתיים גראונד chair
400
652909
אייס קפה  /קפה קר
500
652910
סה"כ
6,380
במידה ולא יהיה מלאי של הפרס הזוכה בחנות  ,רשאית דלק להמיר את הפרס בפרס
אחר מהרשימה לבחירתה.

•

נספח ב' – רשימת פרסים שבועיים.
מכשיר טלפון נייד מסוג  2 – Iphone 13 128GBמכשירים בצבע לבן ו 2-מכשירים בצבע שחור.

נספח ג'  -הצהרת הזוכה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס
השבועי  /הפרס הראשון בו זכיתי בהגרלה שנערכה על-ידי חברת דלק מנטה קמעונאות דרכים
בע"מ (להלן" :עורכי ההגרלה").
.1

הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי עורכי
ההגרלה ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או שולחיהם ו/או מי
מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי כאמור.

.2

הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף (במידה ואידרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי
פרסום שהוא שייבחר ע"י עורכי התחרות לצורך פרסום עורכי ההגרלה וזכייתי בהגרלה .ידוע
לי כי עורכי ההגרלה רשאים אך אינם מחויבים לעשות שימוש בחומר צילומי שיעמוד
לרשותם בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור
הצילומים.

.3

הנני מצהיר/ה כי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי עורכי ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם
בגין טיב ו/או איכות הפרסים ,בכפוף לתנאי התקנון.

.4

הנני מצהיר/ה כדלקמן:
א .אינני עובד או מנהל או שותף בעורכי ההגרלה ואינני בן משפחה של אחד או יותר
מאלה.
ב .אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח ,אינני עובד במשרד המפקח ואינני בן
משפחה של אחד או יותר מאלה.
ג .אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לעורכי ההגרלה בעריכת ההגרלה
לרבות ,יועצים ,פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.

.5

הנני מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון
ההגרלה.
ולראייה באתי על החתום:

_____________________ _______________________ ________________
חתימה
ת"ז
שם פרטי ומשפחה
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