תקנון הגרלה – מבצע מונדיאל
 .1למונחים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם לפי הרשימה להלן:
א" .עורך התחרות" -נ.כ.ס ניהול כספים סטודנטיאליים בע"מ (להלן:
"נכס").
ב" .משתתף" כל אדם אשר ירכוש מזון או שתייה מאחד העסקים המשתתפים
בהגרלה ,וזאת בתקופת ההגרלה.
ג" .זכות השתתפות" זכות השתתפות בתחרות מוקנית לכל משתתף בתחרות כהגדרתו
להלן ,אם עמד בכל תנאי תקנון זה ,לרבות בנוגע לאופן ההשתתפות.
ד" .העסקים המשתתפים" – בורגרים ,ארומה ,הפקולטה (פיצה) ,חנות הפיצוחים –
אשר ממוקמים ברחבת מעונות הסטודנטים ,אוניברסיטת תל-אביב.
ה" .זוכה" -הזוכה בתחרות.
ו" .תקופת ההגרלה" – כל תקופת משחקי מונדיאל  ,2018עד יום משחק הגמר (לא
כולל יום זה).
אופן ההשתתפות והזכייה:
 .2משתתף אשר רכש מזון או שתייה באחד מהעסקים המשתתפים במהלך שידור משחק
ממשחקי המונדיאל (להלן" :המשחק") למעט משחק הגמר (להלן" :הרכישה") ,יהיה
זכאי להשתתף בהגרלה.
 .3על מנת להשתתף בהגרלה ,המשתתף ירשום את פרטיו (שם מלא ,מספר ת.ז .מספר
טלפון וכתובת דוא"ל) על גבי גלויה ייעודית אשר אליה תשודך הקבלה המעידה על
הרכישה במועד המשחק ,וישלשל אותה לתיבת ההגרלה אשר תמוקם במרכז רחבת
המעונות.
 .4במהלך משחק הגמר ,תתבצע הגרלה פרונטלית ע"י נציג נכס ,ויוכרז הזוכה.

הפרס:
הפרס לזוכה – כרטיס טיסה לכל יעד באירופה לפי בחירת הזוכה ,למעט יעדים בצפון
אירופה/ארצות סקנדינביה ,בין התאריכים ה 1.9.2018-ל 30.6.2019-למעט חגים ומועדים.
יובהר כי נכס איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל דבר ועניין בנוגע לפרס האמור ,וכי
נכס לא קובעת את תנאי כרטיס הטיסה ו/או מועד הטיסה ולא מתחייבת לתנאי הכרטיס,
ותנאים אלה מוסדרים כולם על ידי ספקית הטיסה שהינה חברת איסתא.
תנאים נוספים:
 .5נכס רשאית לפסול ו/או להחליט שלא לקבל משתתף כלשהו מכל סיבה שהיא ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .6נכס רשאית לסיים את התחרות בכל עת ,ללא מתן כל פרס ,ולפי שיקולה הבלעדי.
 .7נכס רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות לפי שיקולה הבלעדי בכל עת.
 .8מובהר כי היה ובטעות יינתן פרס לזוכה שלא היה זכאי להשתתף בהגרלה בהתאם
להוראות תקנון זה ,נכס תהא רשאית לבטל זכיה זו או לדרוש את הפרס (או ערכו
הכספי) חזרה ככל שכבר נמסר.
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ט.ל.ח

