
 השתתפות בהגרלה תקנון

 

עולם המים של  חברת י"ע הנערך מכירות וקידום שיווק מבצע יתנהל פיהם-על הכללים את להסדיר נועדו זה תקנון כללי
 ."גרלה הגדולההה": בשם בע"מ אורי סלע

 הגדרות .1
 
 513871517 פ.ח. פ.ח, מ"בע עולם המים של אורי סלע חברת –" עולם המים"
 
 .התקנונ הוא זה תקנון אשר " ההגרלה הגדולה", בשם פרס תאשנו הגרלה –" הגרלה"
 
 .עולם המים–" ההגרלה עורכי"
 
 .זה בתקנון המפורט י"עפ הכל . 10:00בשעה  29.10.2019ועד ליום  04.10.2019 מיום החל –" ההגרלה תקופת"
 

 .בסיומה ההגרלהעורכי  ידיעל  /לזוכיםלזוכה נתנוי/יאשר תינתן ו/או המתנות המתנה – ו/או "המתנות" "המתנה"
 
  דותן לוי לסרי. עו"ד –" ההגרלה על המפקח"
 
החל מחודש  ידרותרפיה/הת מפעילויות השחייהחאאו לקוח  סרסטכלקוח מאמי שמנוי בעולם המים  –" מנוי"

 .(ף)באופן רצי לכל המוקדם 2019ו מסתיים בחודש אוקטובר ייומנו ,לכל הפחות 2019אוגוסט 
 
 התנאים בכל עומד, להגרלה הרלוונטיים המועדים בכל אשרו מנוי שהינו עונה להגדרה של אדם לכ – "ים/ףתתמש"

-ו ;1962-ב"התשכ, והאפוטרופסות המשפטית הכשרות בחוק זה מונח כמשמעות, בגיר הוא( א: )להלן יםהמפורט
 .דין כל י"עפ תקף ושהייה כניסה היתר בעל או/ו ישראל מדינת אזרח הוא( ב)
 

 וא/ו עסק בתי (בעקיפין או במישרין) בו להשתתף רשאים ולא, בלבד ייםפרט ליחידים תמיועד הגרלהה יכ רהמוב
 .אם לאו ןבין אם הוא מנוי ובי שהוא סוג מכל תאגידים

 
 .התקנון בגוף נוספות הגדרות ראו*
 

 נותפרש .2

 
 בין כלשהי התאמה יא או/ו סתירה של מקרה בכל. להגרלה ביחס המחייבים התנאים כל את כולל זה תקנון .2.1

 או/ו הכתובה בעיתונות, פה בעל, בכתב, לרבות) ההגרלה עם רבקש אחר פרסום כל לבין זה ןתקנו הוראות
 .תחייבנה אשר והן, ועניין דבר לכל, זה תקנון הוראות תגברנה(, תניהאלקטרו

 
 .רבים או/ו הנקב בלשון פניה גם וכולל, בלבד נוחיות לצורכי, זכר בלשון הנו השימוש זה בתקנון .2.2

 

   תתחרוה מהות .3
 

 בתקנון זה. לקבל מתנה בתנאי שיעמוד בתנאים המפורטיםלזוכה בה  תשראשר מאפ הגרלה ההינ ההגרלה 
 
 

  תחרותתנאי השתתפות ב .4
 

של עולם המים החל  טיפולים/אימוניםלהיות מנוי על אחד מהשיעורים/על מנת להשתתף בהגרלה על המשתתף 
 .(ף)באופן רצי לכל המוקדם 2019קטובר אוש ודלחך עד המאוחר ושמנויו נמשלכל  2019מחודש אוגוסט 

   

 

 
 
   



 ו/או המתנות המתנה .5
 

 :המתנות המפורטות להלןיוגרלו  המשתתפיםבין 
 

 המתנות המפורטות להלן בלבד: יוכלו לזכות באחת מבין סלקוחות מאסטר
 

 באילתימונים ה אמחנ. 

 15%  (יישלס ייא נהאו מחחנה מלדיבים ון או ממחנה יו) בהזמנת מחנה חו"להנחה. 

 תיק רשת לבריכה. 

  ספידוציוד שחייה תיק. 

  רהם לשיקול דעתה של החבאבהת דגמים 2זוכה מתוך לבחירת המשקפת ספידו. 

 5  קוחותיחולקו לחמישה ל - שתניםמבצבעים )אחד ללקוח(  המים של עולםכובעי סיליקון. 
 

 להלןת פורטוות המיוכלו לזכות באחת מבין המתנ )שאינם מאסטרס( פעילויות השחייה/הידרותרפיה לקוחות
 ד:בלב

 

 3 ללא עלות. - בעולם המים אליה רשום הלקוח לותחודשי פעי 

  בתיאום מראש(.במהלך התקופה  עעם אורי סלשיעור מתנה( 

 שיפור סגנון צילום שחייה מתחת למים + המלצות. 

 דוספי ציוד שחייהק תי 

 ירה.חידו לבת ספמשקפ 

 ת של עולם המים.מגב 

  בלבד ש ופולג"רמה המים םעול ניפיוש בסימלמ ₪ 100שובר לרכישת מוצרי ספידו בשווי של. 
 

 או לא לזכות כלל. מתנות המפורטותלזכות במתנה אחת בלבד, מבין כלל הף יוכל כל משתת .א
הנחה  15% וא ת לבריכהתיק רשביכול לזכות  סשהינו לקוח מאסטר מחשה והדוגמא, משתתףהה לשם

זכות בשיעור מתנה עם אורי ל לויכ גילוח רשהינו לקמשתתף  ,או כאמור לעיל ונים חו"לבהזמנת מחנה אימ
  .לם המים כאמור לעילות של עאו מגב סלע

 המתנה הינה ליחיד בלבד. .ב

 תוקפה. ועד הזכייה ולא ניתן יהיה להאריך אתחודשים ממ 12המתנה תהיה בתוקף למשך  .ג

 מית.המתנה הינה חד פע .ד
 

 קבלת המתנה: .6
 

 צת משתתפיםונטית לכל קבוהרלו לתיבה בלבדאחד לה הגרק הכנסת פתי האפשרות לזכות במתנה תערך על יד
 .לאו פרטיו של המשתתףופתק ימגבי ה בסניפי עולם המים כאשר על אשר ימוקמו

 למספר בהתאם פתקיםיבחרו שלל הפתקים  מבין ,תערך ההגרלה במסגרתה 11:00בשעה  29.10.2019ביום 
פתקים  5לגביו כאמור יבחרו  – )למעט כובעי המים כאמור לעיל אחד לכל מתנהפתק  – המתנות בכל קבוצה

 (.שונים
 .ילעלד -א 5עיף בהתאם לתנאים המפורטים בס , ככל וזכהה יהיה רשאי לממשהאקראית והזוכהזכייה הינה 

ההגרלה  . כמו כןביום ההגרלה 17:00שעה שית על זכייתו עד ליהודעה א ליקב שפתקו יעלה בהגרלה משתתף כל
 .סבוק של עולם המיםיהזוכים יפורסמו בעמוד הפיודר בשידור חי בפייסבוק ושמות שת

 זכה בדבר. ואינו שמו לא עלה בגורל משמע כי יבל הודעהק משתתף שלא

 
 כללי .7

 
 דכן התקנון.ויע ההגרלהל המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך ש ליבוומת תש .7.1
 ולא ניתנים להעברה. כסף ולא בשווה כסףאינם ניתנים להמרה, לא ב ו המתנותהמתנה ו/א .7.2
הוא מעל כי , בהגרלהרוצה להשתתף ה, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, ו/או בהגרלהבעצם השתתפותו  .7.3

הוא פוטר את עורכי כי בתנאיו ומקבל עליו את כל הוראותיו ו א מחויבכי הו ון זה,קרא תקנ, כי הוא 18גיל 
 , במישרין או עקיפין. להגרלה, וכל מי מטעמם, מכל טענה ו/ או דרישה ו/או תביעה בקשר ההגרלה



ש ולדר ר ו/אויהיו רשאים שלא למסו ההגרלהמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכי  .7.4
ים בדרכ תתחרוה ו/או השתתף בוזכ, במידה תחרות(, את הפרסים מכל משתתף שזכה בהעניין)לפי  בחזרה

בלתי כשרות, לרבות )אך לא רק( תוך ביצוע עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה. 
 שינסה ל ו/אואשר יקבגורם גד כל שומרים על זכותם לנקוט באמצעים משפטיים נ תחרותבנוסף, עורכי ה

לשלול ממנו את  ון זה,ותקנ ההגרלהמתנאי  נאילקבל את המתנה שלא כדין ו/או תוך הפרה של ת
 .ההגרלהשל עורכי עתידיות  בהגרלותההשתתפות ו/או את קבלת המתנה, וכן לפסול אותו מהשתתפות 

עפ"י , הכול ההגרלהו את א גרלהמההשומרים לעצמם את הזכות לבטל בכל עת חלקים  ההגרלהעורכי  .7.5
קול דעתם הבלעדי, פ"י שייהיו רשאים, ע גרלההה יקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, עורכיש

מתנה, להוסיף עליהם או ה, את ה, מועדים לפיה, תנאיה, תקופתה, נהליה, תוכנההגרלהלשנות את מבנה 
וכל  ההגרלהעורכי , ובה ל משתתףייב כותח להההגרלגרוע מהם. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון 

ת ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא הוצאו יר ו/או עקיף לרבותיש מי מטעמם, לא יחויבו בגין כל נזק
 עקב פעולות כאמור.

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כל תקלה, שיבוש, איחוד וכד', אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון,  .7.6
ל להפרה כל , לא יחשבוההגרלהרועים שאינם תלויים בעורכי ו"ב איתה וכיתה, השב, שבייגועיםמלחמה, פ

יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה של שיבושים ו/או ה ולא של תקנון ז
שרו א יאפו/או להפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או שירותי תקשורת ו/או לוחות זמנים, ימנעו 

 הלרגההלפטור את עורכי  תתףו/או את קבלת המתנה, מסכים המש ההגרלהמשתתף תו של השתתפואת 
כל מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד ו

 בגינם.
 לעיבודו/או  לקליטת ו/או למסירתיהוו ראייה מכרעת בכל הקשור  ההגרלהלמען הסר ספק, רישומי עורכי  .7.7

טים רנות ו/או דיוק הפבר נכוכל טענה ממשתתף בד שמעולא תי זו ההגרלהנתונים ו/או פרטים במסגרת 
 ו/או הנתונים.

 .בהגרלהותקנון זה עלולים למנוע את השתתפותו  ההגרלהאי עמידת משתתף באחד או יותר מתנאי  .7.8
דיהם ו/או שותפיהם של או עוביהם ו/משפחות ת בנילרבו - ההגרלהאסורה על עורכי  בהגרלהההשתתפות  .7.9

 כל אלה.
ו/או  תחרותמכל סוג שהוא, בקשר עם השתתפות משתתף בחובה  וי או דרישה לתשלוםניככל מס, היטל,  .7.10

יהיו רשאים להעביר לשלטונות המס ו/או  ההגרלהעם קבלת המתנה, יהיו על חשבון המשתתף בלבד. עורכי 
 של המשתתפים. םונטייהרלום ת פרטיהכך, אדרשו ללכל גוף אחר, אם יי

בלבד, תהיה  במחוז מרכזסמכים פט המוטות לעיל, לבתי המשפורמבלי לגרוע מסמכויות המפקח המ .7.11
)שאינם בגדר סמכותו  להגרלהסמכות השיפוט והדיון הבלעדית בכל עניין הנובע מתקנון זה ובכל הקשור 

 אחרת.ערכאה  ט ו/אוית משפשל המפקח(, ולא תהיה סמכות כאמור לכל ב
ת הפעילות שעו במהלך פולג נתניה 2ולמית שב ברחו עולם המיםעיין בתקנון זה במשרדי הנהלת ניתן ל .7.12

 ./https://www.swimming.co.ilשכתובתו  עולם המיםהרגילות, ובתיאום מראש, וכן באתר האינטרנט של 

 
 
 
 
 
 

 ב,בכבוד ר          
 

 אורי סלע בע"מולם המים של ע          

https://www.swimming.co.il/

