
 "קיר קינט" משחק תקנון

 גדרותה .1

 חברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ו/או מי מטעמה. -אבוט" "  או "שחק"עורך המ .1.1

", שתתקיים בגני התערוכה בתל אביב, בין 1019תערוכת "בייבילנד  -" התערוכה" .1.1

 .11:00עד  10:00, ובין השעות 18.11.1019עד  16.11.1019התאריכים 

ידע בנושא ומעלה, ובו שאלות  18חידון נושא פרסים, המותאם לגילאי  - "שחק"המ .1.1

  סימילאק. מוצרי 

תנאי  יתר מילא את, ואשר לתערוכהרכש כרטיס כניסה  כל אדם אשר - ""משתתף .1.1

  .להלן זהבתקנון 4  בסעיף ההשתתפות במשחק, כמפורט

 ה.בתערוכ אבוט )סימילאק(המשחק ייערך בדוכן של  -" מיקום המשחק" .1.1

, לעיל 1.1, כהגדרתה בסעיף בשעות הפתיחה של התערוכה - "המשחקעריכת  זמני" .1.6

אבוט איננה אחראית  .של כל שעה עגולה 11-בין הדקה הראשונה לדקה הבכל זמן 

 לכך שנבצר ממישהו להשתתף במשחק בזמני עריכת המשחק, בשל תור ארוך.

 להלן. 1כהגדרתו בסעיף  -" הזוכה" .1.1

  אחד מהפרסים הבאים, לבחירתו של הזוכה במשחק: -" הפרס" .1.8

על  ,למימוש ברשתות נבחרות ,גר' 100פחיות "סימילאק גולד" שוברים ל 18 .1.8.1

 ים.על השובר המופיעות הגבלותתנאים והפי ה

, למימוש ברשתות נבחרות ,גר' 900פחיות "סימילאק למהדרין" שוברים ל 11 .1.8.1

 . השובריםעל פי התנאים וההגבלות המופיעות על 

למימוש ברשתות נבחרות,  גר' 810קומפורט"  פחיות "סימילאקשוברים ל 11 .1.8.1

 . על פי התנאים וההגבלות המופיעות על השוברים

משלוח פחיות או שוברים למימוש גר'.  A.R "111פחיות "סימילאק  16 .1.8.1

, בהתאם ברשתות נבחרות, על פי התנאים וההגבלות המופיעות על השוברים

 לשיקול דעתו של עורך המשחק.  

משלוח פחיות או שוברים  גר'. 100" צמחי-פחיות "סימילאק איזומיל 16 .1.8.1

, למימוש ברשתות נבחרות, על פי התנאים וההגבלות המופיעות על השוברים

 בהתאם לשיקול דעתו של עורך המשחק.

ה, לצריכה כמויות אלו מהוות הערכה משוערת של הכמות המספקת למשך חצי שנ*

 של תינוק אחד.



*מובהר בזאת כי הזוכה רשאי לבחור בפרס על פי בחירתו, ובחירה בפרס כלשהו 

איננה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של רופא/דיאטן בהתאם לצורך, לגבי השימוש 

 במוצר הנבחר.

 פרשנות .1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים  .1.1

, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת, המשחקכלשהם בדבר  חריםא

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 בתקנון זה, השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לגברים ונשים .1.1

 באופן שווה.

לפרשנות האמור בתקנון כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ייעשה בהן שימוש  .1.1

 זה.

 זמני עריכת המשחק .1

 לעיל. 1.6עריכת המשחק הינם כמפורט בסעיף  זמני .1.1

המשחק, וכן לבטל את  זמני עריכתאבוט תהיה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את  .1.1

פי שיקול -, עלזמני עריכת המשחקהמשחק ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם 

 ומבלי שאבוט תחויב לנמק את החלטתה.דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא 

 תנאי ההשתתפות במשחק .1

 למשתתפים פרטיים בלבד. תמיועד ההשתתפות במשחק .1.1

 לתערוכה. אישי תנאי מקדמי להשתתפות במשחק הינו רכישת כרטיס כניסה .1.1

האינטרנט במשחק יתבקש להיכנס לאתר  להשתתףהמעוניין  אדם .1.1

www.similac2019.co.il  לקבלת מתנה לבחירת עורך המשחק, הניתנת ולהירשם

 אישיים םידי מילוי פרטי-עללמימוש בדוכן של סימילאק בתערוכה. הרישום יתבצע 

שם מלא, מקום מגורים, מספר טלפון, כתובת מייל  לרבות, כפי שיתבקש באתר

 .שנה וחצי ותאריך לידה משוער ו/או תאריך לידת הילד עד גיל

כרוך בהסכמת המשתתף להירשם למועדון הלקוחות של סימילאק לשם  הרישום .1.1

מידע הקבלת מידע ועדכונים לגבי מבצעים, פעילויות והטבות, ולאגירת פרטיו במאגר 

בכל עת יוכל המשתתף לבקש לחדול  .של אבוט של אבוט, בהתאם למדיניות הפרטיות

 מלקבל מידע כאמור.

בדוא"ל שובר מתנה, למימוש בדוכן של , הנרשם יקבל כאמור לאחר הרישום .1.1

 ., בשעות הפעילות של התערוכהסימילאק בתערוכה



במשחק, על המשתתף לבקש מהדייל על מנת להשתתף לאחר מימוש שובר המתנה, ו .1.6

בדוכן של סימילאק בתערוכה להשתתף במשחק, ולמסור לו פחית תמ"ל ריקה מכל 

 סוג ושל כל יצרן.

 . התערוכהבמהלך  לכל היותר פעם אחתכל משתתף רשאי לשחק במשחק  .1.1

אבוט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר השתתפות במשחק גם לאדם שלא  .1.8

 שמילא אחר חלקם. או , מילא אחר תנאי ההשתתפות במשחק

 בפרס  הזוכה .1

בכל יום, יוכרז זוכה אחד  11:00בכל שעה עגולה מזמני עריכת המשחק, החל מהשעה  .1.1

 לעיל.  1.8בסעיף הזכאי לפרס כהגדרתו 

בפרק הזמן  באותה השעהבעל הניקוד הגבוה ביותר  יהיה המשתתף השעתיהזוכה  .1.1

יהיה  השעתי, הזוכה ם תוצאה שווהעהקצר יותר. אם יהיו מספר משתתפים 

, יוכרז שמו של האדם 11:00)לדוגמא: בשעה . ששיחק ראשון במשחקהמשתתף 

על מספר השאלות הרב ביותר בזמן הקצר ביותר, מבין כל  נכונה שענההראשון 

  (. 11:11לשעה  11:00המשתתפים במשחק בין השעה 

ובכל מקום אחר על פי שיקול דעתו  ,יפורסם במיקום המשחק של הזוכה שמו המלא .1.1

 בכל שעה עגולה. של אבוט,

ק אסימילבמידה והזוכה יביע את הסכמתו לכך, תמונתו תפורסם בדף הפייסבוק של  .1.1

 את הסכמתו ייתןאו בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתה של אבוט. במידה והזוכה 

זקוקה מאשר כי אבוט איננה גם זה לעיל, הזוכה  1.1כאמור בסעיף  לפרסום תמונתו

התמונה,  לאישורו בטרם הפצת תמונתו בתקשורת או במדיה, לרבות בגין עריכת

מוותר על כל טענה כלפי אבוט בדבר פרסום  באופן כלשהו, והזוכה האו שינוי העיבוד

 , וכן על כל טענה לגבי הזכאות לתמורה כלשהי בשל כך.תמונתו שמו או

לאפשר לזוכה במהלך השבוע שלאחר התערוכה, אבוט תיצור קשר עם הזוכה על מנת  .1.1

לתאם עימו את משלוח הפרס )שליח עד  , ועל מנתלבחור את הפרס כהגדרתו לעיל

  לבית או בדואר, על פי שיקול דעתה של אבוט(.

 .מסירתו בכל אופן שהוא ואופן הפרס את לשנות או להמיר רשאיאינו  זוכה .1.6

  שמות המשתתפים פרסום .6

בכל  שמות המשתתפים )לרבות הזוכים( במשחק את לפרסם רשאית תהיה אבוט .6.1

בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט מדיום שהוא ובכלל זה 

כל שימוש אחר  הםבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא, וכן לעשות ב

 . אבוטיהיו זכאים לכל תמורה שהיא מ שהמשתתפיםשהוא, וזאת מבלי 

בעצם ההשתתפות במשחק מסכימים המשתתפים שאבוט תעשה שימוש בשמותיהם  .6.1

 כאמור לעיל.



  אחריות .1

, "(התקלהו/או אירוע אחר בלתי צפוי )להלן ביחד: "במקרה של תקלה ו/או טעות  .1.1

לשנות , המשחקהבלעדי והמוחלט, לבטל את  הפי שיקול דעת-ל, עתרשאי אבוטהיה ת

-ומכללים אלה )על המשחק, לשנות כל תנאי מתנאי משחקאת המועדים הקשורים ל

ו/או מהותם  לחלוקה תהפרסים העומדידי הוספה, גריעה או שינוי(, לשנות את כמות 

מצא לנכון. כל פעולה כאמור ת, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שו/או שיעורם

 .משחקכל משתתף בותחייב  לכללים אלהתיחשב כתוספת 

)לרבות רשת תקשורת  לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת אבוט .1.1

ואתר האינטרנט ו/או של כל  המשחקמחשבים( ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול 

"התשתית ואתר האינטרנט )להלן ביחד:  המשחקמערכת אחרת הנדרשת לתפעול 

(, והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות והמערכות"

/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית האמורות, לרבות אך לא רק להפסקות ו

 והמערכות. 

לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת  אבוט .1.1

יהוו  שחקלמען הסר ספק, רישומי מערכת המ ובקשר עם קביעת הזוכה. המשחק

זה ולא  שחקראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או  לקליטת פרטים במסגרת מ

נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת -תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי

 כאמור.

המשחק יהיו  ךתוצאות המשחק וכן התשובות לשאלות כפי שהן מופיעות אצל עור .1.1

 .סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור

לפעולות בכל הקשור  אבוטהמשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד  .1.1

כן, המשתתפים מוותרים על כל -כאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו. כמו

דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף )לרבות הוצאות ישירות ו/או 

 ., ועקב השתתפות במשחקעקיפות( שייגרמו להם עקב פעולות כאמור

 שונות .8

ו/או הרוצה  שחקבמ, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף שחקבהשתתפותו במ .8.1

, כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את כל הוראותיו, וגם אם לא שחקלהשתתף במ

קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו 

 ויחייבו לכל דבר ועניין.

ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי  שחקבכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המ .8.1

המשתתף מוותר מראש שחק. , תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו במאבוט

 על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה כאמור לעיל.

ו/או עקב  המשחקפי כללי -שלא על פרסיה ביבכל מקרה בו משתתף יהיה מועמד לזכ .8.1

של ובין  ושימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין של



ו/או לאתר האינטרנט ו/או למערכות המידע  משחקלתוכנת ה פריצה לרבותאחרים, 

 םתוצאותיה אשר יםאחר יםו/או משתתפ המשתתף ז ייפסלאו כל דרך אחרת, 

 את להוכיח תידרשעורכת המשחק ש מבליפעולות כאמור לעיל,  בעקבותשונו  משחקב

 .עורכת המשחק כנגד טענות תהיינה אחר אדם לכל או שלמשתתף ומבלי החשד

נתונים שנרשמו  שחקהחברה רשאית להסיר מבסיס הנתונים המשמש לעריכת המ .8.1

ממשתתפים  שחקו/או אשר הושגו בצורה לא חוקית ו/או למנוע השתתפות במ

שנחשדים ככאלה שנרשמו בצורה לא חוקית ללא צורך במתן הנמקה ו/או הצדקה 

רישה כלפי החברה ו/או מי לאותם משתתפים, ולא תהיה להם כל טענה ו/או ד

 מטעמה. 

ו/או  שחקו/או לשנות את תקופת המ המשחקהחברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את  .8.1

לרבות תקנון זה בכל עת, מכל סיבה  שחקלשנות ו/או לעדכן כל תנאי מתנאי המ

 שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

תפות השתתפות במשחק פתוחה לכל מי שעמד בהוראות המשחק. זכות ההשת .8.6

 במשחק אינה מקנה בהכרח זכות לזכות בפרס, למעט כמפורט בהוראות אלה.

ההשתתפות במשחק אסורה על עורכת המשחק, לרבות על עובדיה, מנהליה, שותפיה,  .8.1

לעניין זה משמעם "בני משפחה"  עובדי שותפיה, וכן על בני משפחותיהם של כל אלו.

כמו כן, ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי  זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.-בן –

 ציבור.

יפו בלבד, תהיה סמכות השיפוט המקומית -לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב .8.8

, ולא תהיה סמכות משחקובכל הקשור ל שחקוהבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי המ

 כאמור לכל בית משפט ו/או ערכאה אחרת.

, 1קומה  1קריית עתידים, מבנה מס'  תקנון זה יימצא במשרדי הנהלת החברה, ברח' .8.9

 במהלך שעות הפעילות הרגילות, ובתיאום טלפוני מראש.

ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות סימילאק  המשחקלפרטים נוספים אודות  .8.10

, ימי ו' וערבי חג 09:00-18:00ה' -בין  השעות: ימים א'  1-800-61-61-01 בטלפון

09:00-11:00. 

 

 


