תקנון מבצע
Parliament NY
.1

מבוא
ביוֹם  3.2.2019וסיומה ביוֹם ( 7.3.2019להלן" :תקופת המבצע") תערוך מארגנת
ֹ
בתקופה שתחילתה
המבצע ,חברת פיליפ מוריס בע"מ ,מרחוב הברזל  ,30תל אביב (להלן" :החברה") ,היבואנית והמפיצה
של מותג הסיגריות  ,PARLIAMENTאת מבצע ( PARLIAMENT NYלהלן" :המבצע") ,למעשניֹם
תושבי ישראל בני  18ומעלה ,אשר יוזמנו להירשֹם למבצע באחת הדרכיֹם המפורטות להלן.

.2

תנאים להשתתפות במבצע ולזכייה
ההשתתפות במבצע מותנית בהרשמה למבצע כמתואר בסעיף  3להלן ,וכן ,בעמידה בכל התנאיֹם
הבאיֹם:
. 2.1

היות הנרשֹם מעשן בגיל  18ומעלה ביוֹם תחילת המבצע (היינו ,שתאריך לידתו לא
מאוחר מיוֹם .3.2.2001

. 2.2

היות הנרשֹם תושב ישראל;

. 2.3

היות הנרשֹם רשוֹם במאגר המידע של החברה;

. 2.4

לא תתאפשר זכייה בפרס במבצע למשתתף אשר זכה בעבר בפרס אשר שוויו למעלה מ-
 1,000ש"ח באחד מן המבצעיֹם של החברה ומימש זכייתו כאמור.

נרשֹם העונה לכל התנאיֹם דלעיל יכונה להלן" :גולש".
.3

הרשמה והשתתפות במבצע
ההרשמה למבצע וההשתתפות בה תתבצע כדלקמן:
. 3.1
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הרשמה למבצע תתבצע באמצעות אתר המבצע בכתובת https://www.parliament.co.il/
("האתר") תחל ביוֹם  3.2.2019ותסתייֹם ביוֹם .7.3.2019

. 3.2

גולש אשר עודכן בדבר המבצע באמצעות הודעת  smsמן החברה ,יתבקש להקליד עֹם
הכניסה לאתר את הסיסמא האישית שלו.

. 3.3

גולש אשר אינו רשוֹם למאגר המידע של פיליפ מוריס ואין ברשותו סיסמא לאתר:
. 3.3.1

יתבקש להקליד את מספר תעודת הזהות שלו ,עֹם הכניסה לאתר ולאשר
כי הינו מעשן ומעל גיל  18ואת תקנון הפעילות.

. 3.3.2

מיד כשפרטי תעודת הזהות שמסר הגולש באתר נבדקו ואומת כי הוא
עומד בתנאי ההשתתפות האמור בסעיף  2לעיל ,יקבל הגולש גישה לאתר
המבצע.

. 3.3.3

השתתפות תישלל אוטומטית ממי שגילו קטן משמונה עשרה שניֹם והוא
יקבל הודעה המסבירה לו שהאתר מוגבל למעשניֹם בגיריֹם.

. 3.3.4

על מנת להשתתף בפעילות על הגולש למלא באתר טופס פרטיֹם אישייֹם
והרשמה למבצע ,שישמרו במאגר המידע של החברה ו/או של גופיֹם
הקשוריֹם למוצרי הטבק שמשווקת החברה ,כפי שיוסכֹם על ידי הגולש
בטופס ,הכולל את השדות הבאיֹם:
שֹם פרטי; שֹם משפחה; מין; תאריך לידה; כתובת (רחוב ועיר); מספר
טלפון; כתובת דואר אלקטרוני; איזה מותג סיגריות אתה מעשן.

גולש אשר נכנס לאתר כמפורט לעיל והוא רשוֹם/נרשֹם למאגר המידע ייקרא להלן "משתתף".
.4

הפעילות
שלב א' – פעילות אינטראקטיבית
. 4.1

במסגרת החידון יתבקשו המשתתפיֹם לזהות איזה מבין התמונות צולמו בניו-יורק ואילו
בתל-אביב (להלן " :חידון").

. 4.2

השתתפות בחידון תתבצע כאמור להלן:
. 4.2.1

החידון יכלול  10שאלות ,בהן המשתתף יתבקש להשיב באֹם התמונה
שתוצג לו במסגרת השאלה צולמה בעיר ניו-יורק או תל-אביב.

. 4.2.2

עֹם תחילת ההשתתפות יחל שעון זמן המודד את משך הזמן שעבר מרגע
שהתחיל המשתתף לענות על השאלות .על כל שאלה שהמשתתף ישיב
נכונה יצבור סך תשובות נכונות גבוה יותר.

. 4.3

דירוג המשתתפיֹם ייעשה על פי בדיקת הזמן שעבר למשתתף בתוֹם המענה על החידון
וכמות התשובות הנכונות עליהן השיב במסגרת השאלון .כך ,ככל שהמשתתף ענה על
מספר רב יותר של שאלות בזמן הקצר ביותר הוא שיקבל ניקוד גבוה יותר.

. 4.4

משתתף רשאי לבצע את החידון פעֹם אחת בלבד בכל תקופת המבצע.

. 4.5

על מנת לשמור את תוצאותיו באתגר החידון ,בסיוֹם המענה על החידון ,על המשתתף
לפעול לפי ההנחיות באתר ,לאשר את תקנון המבצע ולהירשֹם למאגר המידע של החברה.

. 4.6

משתתף מאשר כי ידוע לו שבשאלות שישאלו במסגרת הפעילות ובתשובות להן עשויות
ליפול אי אלו טעויות או אי-דיוקיֹם ,ולמשתתף לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי החברה בקשר עֹם עניין זה.

שלב ב' – ראיון טלפוני אישי

.5

. 4.7

 1000המשתתפיֹם שידורגו במקומות הגבוהיֹם ביותר בחידון ,יוזמנו ליוֹם ראיונות אשר
מועדו ומיקומו המדויקיֹם ימסרו למועמדיֹם מראש(להלן" :המועמדים").

. 4.8

בראיון האישי יתבקשו המועמדיֹם להציג את עצמֹם בפני המראיין ולענות על שאלות
שיוצגו להֹם .הראיון האישי ייערך ע"י נציגי החברה ו/או מי מטעמה ("הועדה") .תוצאות
הראיון  -אֹם המועמד יהיה לזוכה  -יהיו בהתאֹם להתרשמות הועדה וקביעתה על פי
קריטריוניֹם שנקבעו על ידה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הזוכים
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. 5.1

מבין המועמדיֹם אשר ירואיינו ,תבחר הועדה  10זוכיֹם בפרס ("הזוכים").

. 5.2

בנוסף ,במידת הצורך הועדה תהיה רשאית לבחור מחליפיֹם לזוכיֹם מבין 1000
המשתתפיֹם שידורגו במקומות הגבוהיֹם ביותר בחידון ("זוכה מחליף").

. 5.3

הזוכיֹם יקבלו הודעה טלפונית על זכייתֹם באמצעות הטלפון שאת פרטיו מסרו בטפסי
ההרשמה או בראיון האישי.

. 5.4

זוכה שלא היה זמין בעת ההזמנה הטלפונית על פי הפרטיֹם שמסר או שהודיע כי לא יוכל
לממש את הפרס מכל סיבה שהיא ,יוסר מרשימת הזוכיֹם ,וזוכה מחליף ,עליו יחולו
הוראות אלה בהתאמה ,יוזמן תחתיו.

הפרס
. 5.5

הזוכיֹם יוזמנו להשתתף בחופשה לחו"ל הכוללת טיסות הלוך ושוב ליעד ואירוח במלון.

. 5.6

הנסיעה מתוכננת להתקייֹם ב ,23.3.2019 -או במועד אחר עליו תודיע החברה לפי שקול
דעתה הבלעדי ,בניו יורק או ביעד אחר עליו תודיע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
משך החופשה הינו  5ימיֹם ו 4-לילות (להלן" :הנסיעה").

. 5.7

ההשתתפות בנסיעה תכלול סידורי לינה וטיסה ליעד האירוח וחזרה לת"א ,העברות
משדה התעופה למלון ביעד וחזרה לשדה התעופה .למען הסר ספק מובהר כי מעבר
לתשלוֹם החברה כאמור בגין הנסיעה ,כל ההוצאות הכרוכות בנסיעה תהיינה באחריות
הזוכה בלבד ועל חשבונו.

. 5.8

החברה תודיע לזוכיֹם על סידורי הטיסה ,העברות ,סידורי הלינה ,הארוחות ,ו/או כל
פרט אחר הקשור למימוש הפרס והזוכיֹם אינֹם רשאיֹם לבצע שינוייֹם ,מכל מין וסוג
שהוא ,בסידורי הטיסה ו/או סידורי העברות ו/או סידורי הלינה ו/או הארוחות ו/או בכל
פרט אחר שאורגן ושולֹם עבורֹם במסגרת הפרס .למען הסר ספק ,כל שינוי באמור ,אֹם
יתבצע מכל סיבה שהיא ,יהיה על אחריותו ועל חשבונו של מבצע השינוי .על הזוכיֹם
ליידע את החברה בדבר כל שינוי.

. 5.9

נבצר ממי מהזוכיֹם להשתתף בנסיעה מכל סיבה שהיא – תיפסל זכייתו והוא לא יקבל
את ה פרס ולא יהא זכאי לקבל מהחברה כל תחליף ו/או שווה ערך לזכייתו ו/או לפרס
או כל חלק ממנו ,וזוכה מחליף ,לפי דירוגו ,עליו תחולנה הוראות אלה בהתאמה ,יחליפו,
אֹם כך תבחר החברה.

.5.10

הזוכיֹם ידרשו להמציא עבור עצמֹם את כל המסמכיֹם הנדרשיֹם מטעֹם החברה ,כולל
צילוֹם ת.ז ,.דרכון בתוקף ,ויזה לארה"ב ,הצהרת בריאות ,כשרות ויכולת ,שחרור
מאחריות והיתר לצורכי יחסי ציבור.
הוצאת והצגת התעודות והמסמכיֹם הנדרשיֹם כאמור הנֹם באחריותֹם ועל חשבונֹם של
הזוכיֹם.
אי המצאת תעודות ומסמכיֹם אלו בתוך  3ימיֹם ממתן הודעת הזכייה לזוכה ,תביא
לפסילת הזוכה והחלפתו בזוכה מחליף ,לפי דירוגו ,עליו תחולנה בהתאמה הוראות אלה.

.5.11
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במשך הנסיעה יבוטחו הזוכיֹם על-ידי החברה ועל חשבונה בביטוח בריאות חו"ל
ובביטוח מטען .גבולות הכיסוי הביטוחי ,סכומי וחתמי הביטוחיֹם ,תנאיהֹם וכיוצא
באלה ייקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה.

הזוכיֹם מתחייביֹם להמציא לחברה ,לפי דרישתה ,את כל האישוריֹם ,התעודות
והמסמכיֹם ,לרבות הצהרת בריאות ,כתנאי לביצוע הביטוחיֹם כאמור (או כל ביטוח אחר
שהחברה עשויה לרכוש).
אי המצאת אישוריֹם ,תעודות ומסמכיֹם כאמור על-ידי הזוכה תגרוֹם לפסילת זכייתו,
ולהחלפתו בזוכה מחליף ,לפי דירוגו ,עליו תחולנה בהתאמה הוראות אלה.
כל כיסוי ביטוחי אחר או נוסף הינו באחריותֹם הבלעדית ועל חשבונֹם של הזוכיֹם.
תנאי הביטוח יועברו בכתב לזוכיֹם והֹם ידרשו להסכיֹם להֹם כתנאי להשתתפותֹם
בנסיעה .כאמור ,אֹם יחפצו בכך הזוכיֹם ,ירכשו על ידֹם ,באחריותֹם ועל חשבונֹם,
ביטוחיֹם משלימיֹם ו/או אחריֹם ו/או נוספיֹם.
.6

השתתפות זוכה בנסיעה ,כרוכה בדמי הרשמה בסך  300₪אשר ישולמו ישירות על ידי הזוכה ל"כיוון
אחר -תיירות ונופש בע"מ" וזאת עד ליוֹם ( 10.3.2019להלן" :דמי ההרשמה") .למען הסר ספק ,דמי
ההרשמה כאמור לא יוחזרו לזוכה .זוכה שלא שילֹם את דמי ההרשמה במועד ,תיפסל זכייתו וזוכה
מחליף לפי דירוגו ,עליו יחולו הוראות אלה בהתאמה ,יוזמן תחתיו.

.7

כללי
. 7.1

זוכה ו/או משתתף במבצע מאשר כי הוא מעניק לחברה ו/או לכל הגופיֹם הקשוריֹם במבצע
בכל אופן שהוא ,בארץ או בחו"ל ,לרבות משרדי הפרסוֹם ומשרד יחסי הציבור ,את הזכות
המוחלטת לפרסֹם ולהשתמש ,בכל צורה ובכל דרך שהיא – לפי בחירתֹם ולפי שיקול דעתֹם
הבלעדי – בשמו ו/או בכל פרט אחר שמסר ו/או שהגיע לידיעת החברה בקשר עֹם
השתתפותו במבצע ,במלואֹם או בחלקֹם (להלן" :הפרטים") ,למשך כל תקופה וכל אימת
שיחפצו בכך וכן להעבירֹם לאחר .כי הוא מוותר על כל זכות שעשויה להיות לו לבחון ו/או
לאשר ,בכל שלב שהוא ,את אופן השימוש בפרטיֹם והחומריֹם בהֹם ישמשו הפרטיֹם ולא
תהיה לו שוֹם זכות כספית ,או אחרת ,בקשר עֹם שימוש כאמור ושוֹם זיקה אל הפרטיֹם.

. 7.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע מעת לעת על שינוי במבצע ובכלל זה תהא
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי:
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. 7.2.1

להודיע בכל עת על ביטול המבצע ו/או הפסקתו;

. 7.2.2

לשנות את התנאיֹם להשתתפות במבצע לפי תשובות הנרשמיֹם ,מספרֹם
ו/או עקב שינוי נסיבות ו/או כל סיבה אחרת;

. 7.2.3

לשנות את מספר המועמדיֹם והרכבֹם;

. 7.2.4

להמיר את הפרס בפרס שונה אך שווה ערך ככל הניתן;

. 7.2.5

לשנות תאריכיֹם ו/או אתריֹם במבצע;

. 7.2.6

לדרוש מהנרשמיֹם  ,בכל שלב של השתתפותֹם ,אישוריֹם ו/או מסמכיֹם
נוספיֹם.

. 7.3

זכות ההשתתפות במבצע וזכות ההשתתפות בנסיעה (על כל פניהן) ומימושן הן אישיות,
אינן ניתנות להעברה ,בתמורה או שלא בתמורה ,ואי אפשר להחליפן בכל דבר ו/או בכל
אופן שהוא.

. 7.4

הזוכיֹם יהיו אחראיֹם לשלֹם על חשבונֹם כל תשלוֹם חובה ,בין אֹם מדובר במס הכנסה ו/או
בכל מס אחר ,אגרה ,היטל ,וכיוצ"ב ,שהֹם עשוייֹם להידרש לשלֹם בקשר עֹם השתתפותֹם
במבצע וזכייתֹם בנסיעה וכן ישאו ,על חשבונֹם ,בתשלוֹם הוצאות השתתפות או כל הוצאה
אחרת אשר אינן חלות במפורש על החברה ו/או מי מטעמה על פי הוראות אלה.

. 7.5

כל החלטות החברה ו/או מי מטעמה ,לפי העניין ,בכל עניין הקשור במבצע ו/או במסגרת
הוראות אלה ויישומן ,הנן סופיות והמשתתפיֹם ו/או המועמדיֹם ו/או הזוכיֹם מסכימיֹם
בפנייתֹם למבצע לפעול ולקבל על עצמֹם הוראות אלה והחלטות כאמור .החברה ו/או מי
מטעמה לא יהיו חייביֹם לנמק ו/או להסביר את החלטותיהֹם .מבלי לגרוע מכלליות
האמור  ,החברה לא תגלה ולא תחשוף ,גֹם בפני המשתתפיֹם עצמֹם ,את תהליך קבלת
ההחלטות ,הדירוגיֹם וההתרשמויות מהמשתתפיֹם ו/או המועמדיֹם.

. 7.6

הקלה או ויתור על תנאי כלשהו מתנאי המבצע על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יחייבו
את החברה ולא יהיו הצדקה לאי קיוֹם של תנאי כלשהו מתנאיֹם אלה אלא אֹם ההקלה או
הויתור נעשו בכתב ובמפורש בידי החברה ו/או ע"י מי מטעמה.

. 7.7

ההרשמה וההשתתפות במבצע על כל שלביו ומרכיביו ,לרבות הראיונות וההשתתפות
בנסיעה ו/או קבלת ומימוש פרס ו/או זכייה הינֹם על דעתֹם ואחריותֹם של המשתתפיֹם
עצמֹם ומעצֹם הירשמֹם למבצע לא תהיה כל תביעה מצדֹם ו/או מי מטעמֹם כלפי החברה
ו/או כלפי מי מטעמה בקשר להרשמה וההשתתפות כאמור ו/או הוראות אלה .הגולשיֹם
ו/או המשתתפיֹם ו/או הזוכיֹם פוטריֹם בזאת את החברה ו/או מי מטעמה ,מכל אחריות
וחבות בגין כל נזק אשר עלול להיגרֹם להֹם כתוצאה מהרשמתֹם למבצע ו/או השתתפותֹם
בו ,לרבות השתתפות בנסיעה ו/או קבלת ומימוש כל פרס ו/או זכייה ,לרבות כתוצאה
מביטול המבצע או כל חלק ממנו ו/או כל פרס ו/או זכייה ו/או כתוצאה משינוי תנאי
מתנאיהֹם.

. 7.8

כל המידע לגבי פרטי הגולשיֹם ו/או המשתתפיֹם ו/או המועמדיֹם ו/או הזוכיֹם וכל חומר
אחר שהתקבל מהֹם בכל אחד משלבי המבצע (להלן" :המידע") ,יהפכו לרכוש החברה
והחברה רשאית לעשות שימוש במידע לרבות לערוך ,לפרסֹם ולהשתמש במידע וזאת ללא
צורך בבקשה מאת הגולשיֹם ו/או המשתתפיֹם ו/או המועמדיֹם ו/או הזוכיֹם ומבלי
שהחברה תידרש לשאת בתשלוֹם כלשהו לגולשיֹם ו/או למשתתפיֹם ו/או למועמדיֹם ו/או
לזוכיֹם.

. 7.9

החברה ו/או מי מטעמה אינֹם ולא יהיו אחראיֹם לרשת האינטרנט ולתקלות בה המשבשות
רישוֹם ו/או פעילויות באתר והיא ו/או מי מטעמה אינֹם ולא יהיו אחראיֹם לטפסיֹם ו/או
למכתביֹם ו/או פקסיֹם ו/או כל חומר אחר שאבדו ו/או שלא מולאו במלואֹם ו/או שלא
מולאו כנדרש ו/או לכתב בלתי ק ריא ו/או לכתובת לא נכונה ו/או למכתביֹם שהושחתו
ו/או לדואר שלא שולֹם במלואו  /בחלקו ו/או לאיחוריֹם בהגשה ו/או להקלדה חלקית ו/או
שגויה .לא יועבר אישור בדבר קבלת כל חומר המוגש על-ידי הגולשיֹם ו/או המשתתפיֹם
ו/או המועמדיֹם ו/או הזוכיֹם והוא לא יוחזר.

.7.10

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשֹם הנוחות בלבד והוא מכוון לזכר ולנקבה כאחד.

.7.11

תקנון המבצע יהיה פתוח וזמין לעיון במשרדי פיליפ מוריס בע"מ ברחוב הברזל  ,30ת"א,
בתקופת המבצע בימי חול א'-ה' בין השעות .16:00 – 09:00
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.7.12

בכל מקרה של סתירה בין הפרסומיֹם ,ההודעות והתכתובות מטעֹם החברה לבין הוראות
תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה.

.7.13

בהשתתפותו בתחרות מסכיֹם ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא
מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.

.7.14

הצדדיֹם מקניֹם בזאת סמכות שיפוט מקומית ייחודית ובלעדית בכל התדיינות בעניין
הקשור במבצע ו/או בהוראות אלה ויישומן אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל -אביב
– יפו ,לפי דיני מדינת ישראל.

איסור השתתפות
ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה ,דייליֹם/ות הנוטליֹם חלק במבצע ,עובדי חברת "מונולית",
עובדי חברת "כיוון אחר -תיירות ונופש בע"מ" ,עובדי חברת "פרומרקט" ,עובדי חברת "טרגט",
השותפיֹם והמנהליֹם בחברות ובמשרדיֹם הנ"ל ובני משפחתֹם של כל אלה.
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