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 הגרלה  ןתקנו
 
 
   כללי .1
 

התאריכים   1.1 ל  14.8.22בין  גרופלאונרדו  חברת    תמכור   11.9.22-ועד  קר    514090455ח.פ.    סקין 
" המבצע )להלן:  והיופי   Leo conference"     לועידת כרטיסים  "(  עורכת  האסתטיקה    "ועידת 
יוגרלו      ניה. בנת   אשר  VERT LAGOONבמלון    שיתקיים דלהלפש  פרסיםבו      :רטיהם 

 
 "( פורטיסלן: " )לה  7254מכשיר פורטיס מדגם  – ןראשופרס  .א
 "(. אקיורט)להלן: "  מכשיר אקיורט  – פרס שני .ב
שלישי  .ג סך    י שובר  5  –  פרס  על  עורכת  ל  ₪  1,000קנייה  של  טיפוח  תכשירי  רכישת 

 "(.שובר קנייה" )להלן: ההגרלה
 
 "(. המבצע)להלן: "  

 
או לקצרו ו/או להאריכו  ממנו ו/מבצע ו/או חלק  עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את ה 1.2

ינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות  וסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שו/או לה 
שתפור  בהודעה  של  הדין,  הפייסבוק  בדף  המצבע  סם   בכתובתעורכת 

0eonardogroup36www.facebook.com/L    ובתכתב  עורכת ההגרלה ובאתר האינטרנט של  :
tech.com-https://leonardo/    הפי דף  יחד  האינטר)להלן  ואתר  "יסבוק  אתר  נט: 
 . "(האינטרנט

 
בתקנון   1.3 לעיין  יהיה  שברניתן  המבצע  עורכת  במשרדי  וכן  עת,  בכל  האינטרנט  באתר  ח'  זה 

 כפוף לתיאום מראש. , במהלך שעות העבודה המקובלות ובגדרה, 3  הבילויים
 

  פרשנות .2
 

מקרה   2.1 התאבכל  אי  ו/או  סתירה  לפרסומישל  זה  תקנון  הוראות  בין  כלשהי  אחרים  מה  ם 
 אות תקנון זה לכל דבר ועניין.כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הור

 
 ברבים.ייה בנקבה או ד וכולל גם פנ בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלב 2.2

 
 ן זה.ת בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנו ניתנו לשם הנוחוותרות הסעיפים  כ 2.3

 
  הגדרות .3

 
 -צדם להלן: ה תהא ההגדרה המפורטת ללמונחים הבאים בתקנון ז

 
 514090455ח.פ.   סקין קר גרופלאונרדו  חברת  –" עורכת המבצע"
בהגרלה" בהמשתת  –  "משתתף  הוא  ף  בתנגרלה  המנויים  העומד  ההשתתפות    5  בסעיףאי 

 . הלןשל
 . להלן 7המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף  –" הפרסום"
 . ללעי 1.1כהגדרתו בסעיף  –" המבצע"
 להלן.  6כהגדרתו בסעיף   –" הפרס"
 . להלן, ששמו עלה בהגרלה  5משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף  –" בהגרלה יםהזוכ"

 

tel:+972
http://www.facebook.com/Leonardogroup360
https://leonardo-tech.com/
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  אהרוני שלחון  אוסנת  הינה הגברת  לה  על ההגרהמפקח    –"  חפקהמ"
 03-9661234טל':  ציון למראשון ,  ועורכת הדיןרואת החשבון  

 שלהלן.  4התקופה האמורה בסעיף  –" תקופת המבצע"
 

 
  תקופת המבצע .4

 
 11.9.22וכלה ביום   14.8.22 בצע ייערך החל מיוםמה
 

 -: הזכאים להשתתף בהגרלה ואופן ההשתתפות בהגרלה .5
 

כלהשתתזכאי   5.1 בהגרלה  אדםף  והשתתאשר    18גיל  מעל    ל  בכנס  נרשם    Leo conference"ף 
של עורכת    גרם  עוקב בדף הפייסבוק או באינסט  הצטרף להיותו  "  ועידת האסתטיקה והיופי

 .המבצע
 

יקנה לרוכש   5.2 יוכל להגדיל את    הזכות להשתמש בהגרלה  אותוכל כרטיס  ייה  יכויי הזכס וזה 
ירכוש   אחי באם  מכרטיס  ירכדותר  ומשתתף  היה  לדוגמא  יופיע    5וש  ,  שמו  לכנס  כרטיסים 

 . פעמים 5שקנה בשמות המוגרלים קרי שמו יופיע  כמספר הכרטיסים
 
  סים הפר .6

 
 ושלישי( בהגרלה יהיו:  אשון, שניים )פרס רלזוכ יםהפרס 6.1

 
 . "(פורטיסלן: " )לה  7254מכשיר פורטיס מדגם  – פרס ראשון .א
 "(. אקיורט"  )להלן: מכשיר אקיורט  – יפרס שנ .ב
שלישי  .ג סך    י שובר  5  –  פרס  על  תכשירי  ל  ₪  1,000קנייה  עורכרכישת  של  ת  טיפוח 

 "(.שובר קנייה" )להלן: ההגרלה
 

 
יף  ו/או להחל להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר    ניםנית   םואינ  יםקבוע  םהינ  ים דלעילהפרס 6.2

 בכל דרך שהיא.  יםאת הפרס 
 

ניתנת להנה  הי   יםזכייה בפרס ה 6.3 ואינה  ו/או להמרה בכסףאישית  ו/או    חלפה  או בשווה ערך 
 נו הזוכה. להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאי

 
ולשאת  זוכה  ה 6.4 המס  לרשויות  לדווח  חוק  ההיטלים/המ בכל  מתחייב  פי  על  הנדרשים  יסים 

הפרס,   מימוש  אחריות  לצורך  כל  תהיה  לא  המבצע  עקיף  ולעורכת  באופן  ו/או  ישיר  באופן 
 בקשר לכך.

 
   רסום המבצען פאופ .7

 
ערי 7.1 בדבר  תפורסהודעה  המבצע  האינטרנט   םכת  וכן  /tech.com-https://leonardo  באתר   ,

 .www.facebook.com/Leonardogroup360 _בדף הפייסבוק פורסם ת
 

 פים. נוס תקשורת   באמצעיבצע פרסם את המ כותה ל ת על זבצע שומרעורכת המ 7.2
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   עריכת ההגרלה עדמו .8

 
רוני בר ורואת  חברה מר  בעלי הזוכים יוכרזו על ידי  וה  11.9.22-הכנס ב  בסיוםההגרלה תיערך  

   .עורכת המבצע מטעםמפקחת ה  אהרוני שלחוןועורכת הדין אוסנת החשבון 
, בסמוך למועד  הודעה מתאימה תפורסם על שינוי מועד ההגרלה,   צע תחליטרכת המבשעול ככ
יובהר ויודגש    מועד ההגרלה החדשהאינטרנט בדבר    הודעה באתר  , יפורסםןכמו כ   ,  חלטההה

מכל    כי, משתתף שלא במועד החדש  להשתתף  לא  יוכל  בחזרה    כספויקבל את  סיבה שהיא 
 ויהא מושתק מלטעון כל טענה ו/או לתבוע כל סעד בנושא.

 
   עריכת ההגרלה אופן .9

 
,  מתוך  שמם של הזוכים בפרסים החל מהראשון לשלישילה בגורל  במועד ביצוע ההגרלה יוע

ה ההגרלה  כרטיסי  ישולשלו  אליה  הגרלה  כל תיבת  של  ועוקב  רץ  בסדר  ממוספרים 
 . ים תקשורת, עובדים וכל גורם אחר שהוחרג בכנס למעט ספקהמשתתפים 

 
 

  פרסום תוצאות ההגרלה .10
 

יפור   מות הזוכיםש הפי  טרנטסם באתר האינבהגרלה  בסמוך לאחר מועד עריכת    סבוקובדף 
נה שלהם  להשתמש בתמו מראש ה הרשאתנים לעורך המבצע נועידה והמשתתפים בו , ההגרלה

שמם   פרלרבוובפרסום  זכו  סום  ת  בהם  וזאת    הפרס  בכלל,  הכרטיסאם  רכישת    מעצם 
לעניין זכויות יוצרים,  ד  סעויהיו מושתקים מלהעלות כל טענה בנושא ו/או לתבוע כל    ועידהול

 . האמור פגיעה בפרטיות ועוד כל זאת מבלי לפגוע בכלליות  
 

  הודעה על זכייה בהגרלה ואופן קבלת הפרס .11
 

 ם.לה בה יפורסמו שמות הזוכיבמהלך הוועידה תבוצע ההגר 11.1
 

  ים עם הזוכעורכת המבצע ניסיון ליצור קשר    שלאחר ההגרלה תעשה  ימי העסקים  7במהלך   11.2
הטבמ את  להם  לספק  באספרסרה  עיכוב  של,  הפרס  הקשורים  ימים    21עד    פקת  מטעמים 

 . והזוכה לא תהא זכאית לקבל כל סעד בגין כך  בעורכת ההגרלה לא תחשב כהפרה
 

בו 11.3 עורכת ה במקרה  ליצור    הגרלה,  וזאתוכעם הז  קשרלא תצליח  לאחר    ה מכל סיבה שהיא 
סביר, מאמץ  אי  טכניתתקלה  עקב    השקעת  בשל  מסירת  התאמה  -ו/או  בשל  ו/או  בפרטים 

הזוכ ע"י  מעודכנים  לא  ו/או  מלאים  לא  ו/או  שגויים  שהודעת    ה/יםפרטים  במקרה  ו/או 
מכל    ,ו/שלא אותר  ים/סיבה שהיא. זוכה  וחזר לעורכת המבצע, מכלהזכייה לא תידרש ו/או ת

זכאי יהיה  לא  שהיא,  הפרס    ים/סיבה  את  ללקבל  תהיה  עורכל    הם/וולא  כנגד    תכטענה 
 . המבצע בקשר לכך

 
הפרסע 11.4 לקבלת  וכתנאי  הזכייה  הודעת  קבלת  במשרדי  ם  להתייצב  בהגרלה  הזוכה  יידרש   ,

באמצעות   להזדהות  המבצע,  מזתעודעורכת  הה  טופס  על  ולחתום  בנוסח  הה  זוכה  צהרת 
 בו הוא זכה. לתקנון, בעת קבלת שובר הפרס  כנספח ב'ורף המצ
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הפרס    הענקת  בטל אתכותה לעכב ו/או לורכת המבצע שומרת על זע 11.5
קבלת  ובכפוף להגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים,  ו/או שלא לאפשר לזוכה ב

 -אישור המפקחת: 
 

 תקינות ו/או זיוף. -חשש לאי 11.5.1
 

 סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.  11.5.2
 

 פרס. סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל  11.5.3
 

 אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.  11.5.4
 

  רסהפ מימוש אופן .12
 

הזוכה ה 12.1 על  הינה  הפרס  מימוש  על  בכל    אחריות  תישא  לא  המבצע  עורכת  בלבד.  בהגרלה 
 מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישורין בזוכה. -אי יות בגיןאחר

 
רשאית שלא לאפשר    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה  12.2

ב שזכה  מי  ע"י  הפרס  מימוש  במעשאת  במעשהו  ו/או  עבירה  במעשה  ה  ו/או  שאינו    מרמה 
 .  ב עם הוראות כל דיןמתכת

 
ו/או  12.3 הפרס  לטיב  אחראית  תהיה  לא  המבצע  ו   עורכת  אשר  /איכותו  ליקוי  ו/או  פגם  כל  או 

 . במצב תקין , לאחר שזה סופק לזוכהיתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו
 

 
שיבוש  יות לכל נזק ו/או  עמה מכל אחרזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטה 12.4

אי רצון-ו/או  שביעות  חסר  ו/או  שיתגלהו/או    התאמה  ככל  בפרס,  שיתגלה  אחר  פגם  ,  כל 
 . קיןלאחר שזה סופק לה במצב ת 

 
   הצהרת המשתתף .13

 
מ 13.1 מאשר,  במבצע  ומבהשתתפותו  כי  תחייב  במבצע  להשתתף  המבקש  ו/או  המשתתף  צהיר 

על עצמו את הו וקיבל  זה  וגם אם לא קרא תקנון  קרא תקנון  שתתף זה מסכים המראותיו, 
 דבר ועניין. ו לכל ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייב 

 
הוא   13.2 כי  בזאת  ומצהיר  מתחייב  מאשר,  במבצע  להשתתף  המבקש  ו/או  את  המשתתף  פוטר 

ו/או  עורכת   תביעה  ו/או  טענה  ו/או  נזק  לכל  אחריות  מכל  מטעמה  מי  ו/או  דרישה  המבצע 
 צע. עקיפין במבהקשורים במישרין ו/או ב

 
   המפקח .14

 
חשבון  רואת  ,  אהרוני שלחון  אוסנת  ברת  הג  תשמש  .עורכת המבצע  מטעםכמפקח על המבצע   14.1

 . 03-9661234. טלפון: מראשון לציוןעורכת הדין ו
 

בפניות  י המפקח   14.2 לטיפול  אחראי  איהמשתתפיםהיה  של  במקרה  להבהרות  או  -,  ספק  הבנה, 
לרבו  המבצקושי,  עורכת  בין  מחלוקת  בכל  להכריע  וכן  התקנון,  בפרשנות  למשתתפים  ת  ע 

 ת הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה. במבצע, לרבו
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למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל  הקשור  חלטת המפקח בכל  ה 14.3
ו/א  בהגרלה  הזוכה  והמשתתף,  ועניין,  משתדבר  כל  כל  ו  על  בזאת  מוותרים  במבצע  תף 

 או תביעה בקשר עם החלטת המפקח./ו/או דרישה וטענה  
 

   הגבלת השתתפות .15
 

ם,  על בני משפחותיהמפקח המבצע,  ועל    די ומנהלי עורכת המבצעעל עובבמבצע אסורה  ות  ההשתתפ
פרסומאים  וכן יועצים,  לרבות  המבצע,  בעריכת  המבצע  לעורכת  שסייע  מי  כל  ספקעל  אנשי  ,  ים, 

 . ע בכלליות האמור, אך לא רק כל זאת מבלי לפגוי דפוסובת  תקשורת
 

   אחריות .16
 

רצ  16.1 לפי  נעשית  במבצע  מי  ההשתתפות  ו/או  המבצע  עורכת  אחריותו.  ועל  המשתתף  של  ונו 
הוראות דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו    מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת

בהג במבצע.  ו/ רלה  לזוכה  דהו  מאן  של  השתתפותו  עם  בקשר  שלישי  לצד  אאו  שעל  ף  ככל 
המשתתף   אותם   , ישפה או מי מטעמה ייאלצו לשאת בהוצאה כאמור  כת המבצעהאמור, עור

 הרלוונטי מיד עם דרישה. 
 

בתקופ 16.2 לפרס  הזכות  את  לממש  בהגרלה  הזוכה  זה  על  בתקנון  כמפורט  ובתנאים  תוקפו  ת 
הספק. להנחיות  מי  ובהתאם  בהגרלה  לא  הזוכה  ו/או  מש  הפרס  של  הכספי"  "שוויו  לקבלת 

ולא ת   אחר ו/אולממשו במועד  לאפשרות   ישמע ממנו כל  לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, 
 מי מטעמה בעניין. טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או 

 
אך לא  רבות,  רלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא )לויתר הזוכה בהג 16.3

ן זה(, לא  נאי תקנואי עמידתו בת רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או  
הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע  בהגרלה זכאי לכל  יהיה הזוכה  

 רכת המבצע בעניין. מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עו
 

בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי    רלהעורכת ההגל  חלה עיובהר כי האחריות לאספקת הפרס   16.4
כל  כלשהי של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ב  או חבות/טיל אחריות ועורכת המבצע כדי לה

 הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו. 
 

אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות    עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה 16.5
 תתפות.באמצעות טופס ההשנרשמו  או דיוק ו/או שיבוש בפרטים ש נכונות ו/-ו איו/א

 
ו/או עריכת ההגרלה מחמת כח עליון  איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע   קלה ו/אוכל ת 16.6

חשבו כהפרה של תקנון זה ולא  ו/או מחמת האירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא יי
 גרלה בכל סעד ו/או זכות. או את הזוכה בהיזכו את המשתתפים בהגרלה ו/
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