אוריין ש.מ .בע"מ
תקנון תחרות צילומים – "פורים עם "ORIAN
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בכפוף להוראות תקנון זה ,במהלך חודש מרץ  ,2019במועדים המפורטים בתקנון זה להלן ,תקיים אוריין ש.מ .בע"מ )"אוריין"(
תחרות צילום בעמוד הפייסבוק העסקי של אוריין ,"ORIAN" :המופעל ומתוחזק על ידי אוריין ו/או מי מטעמה )"עמוד
הפייסבוק"( ,שתנאיה מפורטים להלן )"התחרות"(.
קהל היעד של התחרות והזכאים להשתתף בתחרות – לקוחות אוריין ו/או עובדים של לקוחות אוריין ו/או בני זוגם.
ההשתתפות בתחרות – משתתף התחרות הוא כל מי שעמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
 .3.1הוא נמנה על קהל היעד של התחרות כמפורט בסעיף  2לעיל.
 .3.2עשה לייק לעמוד הפייסבוק.
 .3.3הצטלם ו/או צולם מחופש עם מוטיב  ORIANבתמונה ,העלה את התמונה לעמוד הפייסבוק ותייג אותה עד ליום ראשון,
 24/03/2019בשעה ") 09:00מועד סיום התחרות"(.
 .3.4הינו בגיר )מעל גיל .(18
ההשתתפות אסורה על עובדי אוריין ובני משפחותיהם.
מובהר ,כי כל משתתף בתחרות יהא זכאי להעלות לעמוד הפייסבוק תמונה אחת בלבד .משתתף שיעלה יותר מתמונה אחת,
תילקח בחשבון רק התמונה הראשונה )בזמן( שתויגה על ידו כאמור בסעיף  3.3לעיל.
מובהר ,כי בתמונה אשר מצולמים בה אנשים נוספים זולת המשתתף ,הזכאות לפרס תהא אך ורק למשתתף אשר העלה ותייג
את התמונה.
אוריין לא תהא אחראית לכל קושי ו/או תקלה בהעלאת התמונה ו/או תיוגה בעמוד התחרות כאמור לעיל .תמונה אשר תועלה
ו/או תתוייג באופן בלתי ברור ,לא תשתתף בתחרות.
אוריין שומרת על זכותה לפסול תמונות על פי שיקול דעתה ,ככל שאלה לא עמדו בתנאי התחרות המפורטים בתקנון זה ,ומבלי
שתהא חייבת לנמק את החלטתה בענין .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אוריין שומרת על זכותה לפסול משתתף בתחרות אשר
לפי שיקול דעתה עשה שימוש באמצעים פסולים כלשהם במסגרת השתתפותו בתחרות.
חל איסור להעלות ו/או לתייג בעמוד התחרות כל תמונה אשר יש בה ו/או עלולה להיות בה פגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או
לשון הרע ו/או פגיעה ברגשות הציבור ו/או בעלת תוכן מיני בוטה ו/או כל תמונה אשר הזכויות הקנייניות בה אינן שייכות
למשתתף .אוריין לא תהא אחראית לכל הפרה של זכויות קנייניות כלשהן של צד ג' כתוצאה מהעלאת תמונה ו/או תיוגה בעמוד
התחרות והיא תפעל למימוש מלוא זכויותיה כלפי המשתתף אשר בפעילותו בתחרות תהא משום הפרה של זכויות של צד ג'
כאמור ,ובכלל זה תהא אוריין זכאית לשיפוי מהמשתתף בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לאוריין כתוצאה מהפרת האמור בסעיף
זה לעיל.
המשתתף הזוכה בתחרות יהא המשתתף אשר עומד בתנאים הקבועים בסעיף  3לעיל ,ושהתמונה שהעלה קיבלה במועד
סיום התחרות את מירב הלייקים מכלל התמונות המשתתפות בתחרות.
הודעת הזכייה תימסר לזוכה באמצעות הטלפון ו/או דואר אלקטרוני.
הפרס – כרטיס טיסה הלוך חזור ת"א-אמסטרדם-ת"א בחברת "אל-על" ,במחלקת תיירות .מועד הטיסה ומשך השהייה
ביעד יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של אוריין .מובהר ,כי הפרס אינו כולל את עלויות הלינה ו/השהייה ביעד ,והמשתתף
הזוכה הוא שיישא לבדו בכל עלויות אלה.
הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר.
מובהר ,כי מחוייבותה היחידה של אוריין בקשר עם הפרס הינו מימון כרטיס הטיסה .אוריין איננה ולא תישא באחריות
כלשהיא לכל נזק ו/או אובדן שייגרם למשתתף הזוכה ,כתוצאה ממימוש הפרס ,ובכלל זה )מבלי למצות( ,לא תהא אחראית
לכל אובדן של כבודה ו/או עיכוב בטיסה ו/או הוצאות שייגרמו מכך ו/או לכל נזק גוף ו/או לכל נזק אחר .הזוכה מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אוריין ו/או מי מטעמה בקשר עם טיב הפרס ו/או איכותו.
אוריין תהא רשאית לעשות כל שימוש בתמונות שיועלו ויתוייגו על ידי המשתתפים במסגרת התחרות ,לרבות פרסומן באתר
אוריין ובעמודיה ברשתות החברתיות ,והמשתתפים מעניקים לה בזאת זכות שימוש בלתי מוגבלת ,ללא כל תמורה בתמונות
כאמור.
כל המשתתפים שיעלו תמונות לתחרות מאשרים בזאת לאוריין לעשות בה שימוש פרסומי ומסחרי ,ללא כל תמורה כספית
ו/או חומרית מכל סוג שהוא .במסגרת זו אוריין תהא רשאית לפרסם את תמונת הפרופיל של המשתתפים ,שמם ופרטיהם
במסגרת הסיקור שלה את התחרות ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפיה בהקשר לכך.
זכייתו של הזוכה עשויה להיות מסוקרת על ידי אוריין ו/או מי מטעמה ,לרבות לצורך קידומה של אוריין ,ובהשתתפותו
בתחרות נותן כל משתתף את הסכמתו לסיקור כאמור ,ככל שיזכה ,מבלי שיהא זכאי לתמורה כלשהיא בגין כך.
המשתתף פוטר בזאת את אוריין באופן מוחלט וסופי ובלתי חוזר ,מאחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לו
כתוצאה מהשתתפותו בתחרות ,בין אם עילת התביעה היא חוזית ,נזיקית או אחרת.
אוריין תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להחליט על הארכת ו/או שינוי המועדים הקבועים בתקנון זה ו/או לקבוע ביחס
לכל נושא אחר אשר לא הוסדר בו.

 .20העלאת התמונה על ידי המשתתף לעמוד התחרות מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסוייגת שלו להוראות תקנון זה.
 .21בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר בקשר עם התחרות ,יגברו הוראות תקנון זה.
 .22בכל ענין הקשור לתחרות ו/או לתקנון ,ניתן לפנות לגב' עינת איכנבאום ,בטל' 08-9181892 :או באמצעות הדואר
האלקטרוני.marketing@orian.com .

תקנון זה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר ,אולם מתייחס באופן שווה ללשון נקבה.
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