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בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה לעמוד בכל  ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים המפורטים 

 התנאים המפורטים בתקנון זה.

 מהי ההגרלה ? 

 במהלך תקופת ההגרלה יצטרכו המשתתפים להיות חברים בקבוצת הפייסבוק   .1

CGW   ישראל  –גמל שרידMetabo . 

 או שווה ערך.   ועשרים דיסקים לחיתוך 900  4.5הפרס הינו משחזת זווית "  .2

הזוכים בהגרלה, תעשה על ידי גמל שריד, גמל שריד שומרת לה הזכות קביעת  .3

 לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הודעה והסבר מראש.
 מובהר כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד במשך כל תקופת ההגרלה. .4

 מי יכול להשתתף ?

שתתפות עצם הה הפועל בהתאם להנחיות ולהוראות בתקנון זה. 18כל אדם מעל גיל .1

חברות/קבוצות או התארגנויות או   שנים ומעלה. 18מהווה הצהרה של המשתתף כי הוא בן  

 כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

גמל     CGW.כדי להשתתף בהגרלה, על המשתתף להיות חבר בקבוצת הפייסבוק של 2

 השתתף בתחרות!.רק גולש שחבר בקבוצה יהיה רשאי לMetaboישראל  –שריד 

.כל משתתף אשר יבקש להשתתף בהגרלה, יידרש להיכנס לקבוצת הפייסבוק של גמל             3

 לעשות לייק בעמוד העסקי ולשתף פוסט ההגרלה. שריד,

,כאשר הזוכה יפורסם רק לאחר תום משחקי יורו  18.6.21. הפעילות תתקיים עד תאריך 4

שעות ממועד סיום   48פרס תפורסם תוך הודעה בדבר זכייה ב.13.7.21בתאריך  21

 בפוסט פרסום הזוכה בקבוצה. ההגרלה,

יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים   . לשם קבלת הפרס,5

 וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.   על ידי הצגת תעודת זהות,

שריד/או מי מטעמה לא ישאו בכל .חלוקת הפרס הינה באחריות גמל שריד אולם גמל  6

 אחריות לאיכותם וטיבם של הפרסים או למי מטעמם. 

. גמל שריד תהא רשאית לפרסם שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי 7

 המדיה על פי שיקול דעתה ועצם ההשתתפות בהגרלה הינה אישור לכך.

 יהם. . ההגרלה אינה פתוחה לעובדי גמל שריד ובני משפחות8

גמל שריד אינה מחויבת   . הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא.9

 לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התראה מראש.  
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 כללי :

גמל  ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. .1

נזק מכל סוג שהוא, שיגרם למי  שריד ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל 

 מהמשתתפים בהגרלה/ או בגין השימוש באתרי ההגרלה.

גמל שריד , אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או הטלפון או   .2

נזק ו/או  ולא תשא באחריות לניתוקים/הפרעות או כל  האינטרנט על כל סוגיהן,

עקיפין בגין השתתפותו או חוסר הוצאה או הפסד אשר יגרם למשתתף במישרין או ב

 יכולתו להשתתף בהגרלה. 

 הוראות התקנה תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה. .3

גמל שריד רשאית לשנות ו/או לעדכן התקנות בכל העת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,   .4

 וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו. 

 ל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.הדין החל על תקנון זה וכ .5

גמל שריד תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה      .6

 יסבוק.  יהודעה על כך תפורסם בקבוצת הפ או לבטלה לחלוטין. כל הגרלה ( )

המשתתף מצהיר, כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את  .7

 רלה כמפורט בתקנון.כל תנאי ההג

המשתתף מצהיר כי ידוע לו וכי מוסכם עליו, שגמל שריד תוכל לעשות שימוש  .8

  לצורכי משלוח עדכונים, בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בהגרלה,

מידע פרסומי, מידע שיווקי וכדומה. במידה והמשתתף אינו מעוניין עליו להודיע על 

 כך בכתב לגמל שריד.
 ן זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.האמור בתקנו .9


