תנאי השתתפות " גורמה בשכונה "
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כללי
בחודש יולי  2019תתקיים פעילות "גורמה בשכונה" ב  4-שכונות שונות ברחבי
העיר אשקלון (ברנע ,אגמים ,שמשון ,רמת אשכול) במועדים והמיקום המדויק
שיקבע ויפורסם לציבור (" תקופת הפעילות " ו" היריד " ו" הפעילות "  ,בהתאמה).
במסגרת ה פעילות  ,תע רוך החברה הכלכלית אשקלון באמצעות חברת טרגט א.מ.ן
בע"מ (להלן " :עורכת הפעילות ") את תחרות "המנה של השכונה" (" ה פעילות " )
אשר במסגרתה יוזמנו המשתתפים ,כהגדרתם להלן ,להשתתף בתחרות המזון  ,הכל
כמפורט ב תנאים אלו .
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תיאור הפעילות
א)

אדם המעוניין להשתתף בפעילות ,ירשם באמצע ות אתר ייעודי
שיוקם לטובת התחרות.

ב)

כל משתתף יידרש לשלוח מתכון כשר (בשרי/דגים/פרווה),
ולבחור את השכונה בה הוא מתחרה.

ג)

בנוסף ,ימלא כל משתתף את פרטיו האישיים.

ד)

בין הנרשמים לכל שכונה ,יבחרו ע"י צוות השיפוט (שיורכב מ 2 -
שפים לכל הפחות) עד  8משתתפים עפ"י המתכונים שה ועלו על
ידם.

ה)

 8המנות הנבחרות בכל שכונה ,יוכנו ע"י חברת הקייטרינג
למכירה (בעלות סמלית) בכמות של כ  80-מנות טעימה קטנות.
מנות אלו יוגשו ביריד ממזנונים מעוצבים ,עם שם המנה ושם
המתחרה.

ו)

בנוסף ,כל מתחרה יכין את המנה בעצמו (בביתו) ,והיא תוגש
לצוות השיפוט שיורכב מ  3חברים לפחות ,בהם גב' ג'קי אזולאי,
נציג עירייה ושף מחברת הקייטרינג או שופטים אחרים שתקבע
עורכת הפעילות  .השופטים יבחרו את המנה הזוכה.

ז)

עורכת הפעילות רשאית לשנות את הכמויות המפורטות ,מספר
המשתתפים וכיו"ב עפ"י שיקול דעתה.

ח)

פרסים:
-

 8המשתתפים בכל שכונה שמנתם תבח ר להתחרות יזכו בסינר
ממותג של התחרות.

-

המקום השלישי בתחרות יזכה בשובר בשווי  ₪ 1000לקניה
ברשת מזון מובילה .

-

המקום השני בתחרות יזכה בשובר בשווי  ₪ 1500לקניה ברשת
מזון מובילה .

-

המקום ה ראשון בתחרות יזכה בשובר בשווי  ₪ 2500לקניה
ברשת מזון מובילה .

תנאי הפעילות והשת תפות
א.

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או עובדי עורכת
היריד ו/או מנהליהם ו/או שותפיהם ו/או בני משפחותיהם.

ב.

השתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריות המשתתף באופן בלעדי.

ג.

עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות ,ו/או לשנות את הליך
בחירת הזוכ ים ,ו/או להאריך או לקצר את תקופת ה פעילות  ,כפי שנקבעו
בת נאים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא  .המשתתפים
מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת הפעילות בגין
כל שינוי שתבצע ,מכל סיבה שהיא.

ד.

משתת ף ה מעוניין להשתתף ב פעילות מצהיר ומסכי ם בזאת כי יתכן שיפלו
טעויות בניהול ה פעילות  ,וכי בכל מקרה של טעות כאמור ,לא תהווה
השתתפות ו ו/או אי השתתפות ו ב פעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או
דרישה בגין נזק שנגרם ל ו עקב הטעות ,איחור או כשל בהשתתפות בפעילות ו
כיוצא בזה .

ה.

מובהר כי כל זוכה בפעילויות זכא י רק לפרס אחד בכל פעילות ו לא יהיה
זכאי לפרס שני או לכל פרס או תשלום אחר.

ו.

משתתף לא רשאי להירשם ליותר משכונה אחת.

ז.

למען הסר ספק ,יובהר כי ,החלטותיה של עורכת הפעילות באשר לזוכ ה
בפעילות הינ ן סופי ו ת ולא ניתן יהא לערער עליהן ,כל זאת בכפוף לזכותה של
עורכת הפעילות לבטל זכיית משתתף אשר לא עמד בתנאי ם אלו .

ח.

בעצם השתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם אופן
בחירת הזוכה בפעילות וכי הוא מקבל את אופן בחירת הזוכה בפעילות ולא
תהיה לו שום טענה בקשר לכך וכי שיקול הדעת ה בלעדי בעניין זה מוקנה
לעורכת הפעילות ו  /או למי מטעמ ה בלבד.

ט.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכיית ו של משתתף
בפעילות במידה ויימצא כי אות ו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או
בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בת נאים אלו ו/או שלא על פי דין.
במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת ה פעילות רשאית שלא למסור את
הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכ ה בו בנסיבות כאמור בסעיף
זה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

י.

הפרס ים אינ ם נית ני ם לשינוי ,להחלפה או להמרה ,למעט אם עורכת
ה פעילות תחליט אחרת.

יא  .עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה בפעילות מוצר או
שירות שווה ערך או דומה לפרס על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
יב  .המשתתף מצהיר כי ידוע לו שמטרת הפעילות היא חווייתית ,וכי המתכונים,
שמו ,שם המנה וכיו"ב יפורסמו ברבים לטובת הפעילות.
יג .
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המשתתף מתחייב לעשות שימשו בחומרי גלם כשרים ,נקיים וראויים
למאכל ,וכן לעשות שימוש בכלים נקיים וראויים לשימוש בעת הכנת המזון.

שונות
א.

בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה כל שהיא בין ה תנאים לעיל לבין
פרסומים אחרים בדבר ה פ עילות  ,ת גברנה הוראות התנאים לעיל לכל דבר
ועניין.

ב.

מובהר כי ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים
בפעילות  .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים
בשיפוי בגין כל אבדן ,נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,לרבות הוצאות ישירות
ו/או עקיפו ת ,שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם
כתוצאה מהשתתפות בפעילות ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה
מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי
השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה .

ג.

המשתתפים ב פעילות ,בעצם השתתפותם ,ייחשבו כ מ סכימים לכל ה תנאים
לעיל  .בהשתתפותם ב פעילות פוטרים משתתפי ה פעילות את עורכת ה פעילות
ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר ל פעילות ו/או לכל
שלב משלבי ה פעילות ו/או ל תנאים לעיל ו/או לתקלות כלשהן בקשר ל פעילות
ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

ד.

עורכת ה פעי לות רשאית להוריד לאלתר ולפסול מהפעילות באופן מיידי כל
משתת ף אשר יטע ן לגבי ו כי במסגרת הפעילות ה ו א פגע באדם אחר וזאת
מבלי לדרוש מהטוען לאמור להוכיח את טענותיו .למשתת ף לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה בקשר לאמור.

ה.

ההשתתפות ב פעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור לעיל .

ו.

בכל מקום בת נאים אלו שבו האמור נכתב בלשון זכר  ,נעשה הדבר מטעמי
נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

