תקנון פעילות רשת חברתית– ""SWITCH_TO_TUNA 2
חברת סטארקיסט פודור בע"מ ,ח.פ( 512615147 .להלן" :החברה") ,מכריזה בזאת על פעילות ברשת החברתית
פייסבוק " "SWITCH_TO_TUNAהנערכת על פי תנאי תקנון זה למשתתפים בפעילות (כהגדרתם להלן).
החברה תפרסם פוסט בעמוד הפייסבוק שלה תחת השם" -טונה סטארקיסט ( "Starkistלהלן" :העמוד" ו-
"הפעילות" בהתאמה) ובו פרטי הפעילות ותקופת הפעילות (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן" :הפוסט") ,על
המשתתפים יהיה לפרסם תגובה לפוסט והכל בהתאם להנחיות שיפורסמו בפוסט .המשתתפים אשר יעמדו בכלל
תנאי התקנון והפוסט יהיו זכאים לפרס המפורט להלן.
 .1הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
גולש רשום ובעל חשבון אישי באתר ( www.facebook.comלהלן" :פייסבוק") ,אדם
פרטי בגיר (מעל גיל  )18ואשר הסכים לתנאי תקנון זה ועומד בכל תנאיו ובכלל זה תנאי
סעיף .2.1

"משתתף"

"ועדת השיפוט"

וועדה שתורכב מצוות של  2שופטים 2 :נציגים מטעם החברה שיבחרו בהתאם לשיקולדעת החברה בלבד.

"זוכה"

משתתף אשר ועדת השיפוט הכריזה כי הוא הזוכה בפרס ואשר עמד בתנאי תקנון זהלרבות התנאים לקבלת הפרס.

"הפרס"

שובר על סך  ₪ 500לרכישת ארוחה משפחתית של "קשרים "+הניתן למימוש במגוון
מסעדות בהתאם לרשימה שתשלח לזוכה .יובהר כי רשימת המסעדות עלולה להשתנות
ו/או להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעת הספק ולזוכה אין ולא תהיה כל טענה
ו/או תביעה כלפי סטארקיסט בקשר לכך.

"תקופת הפעילות"

החל מיום רביעי ה 11.8.21 -בשעה  10:00ועד ליום שני ה 16.8.21 -בשעה .23:59

 .2ההשתתפות בפעילות
 .2.1כל משתתף אשר יפרסם בעמוד של החברה תגובה לפוסט כמפורט בסעיף  2.2להלן ,במהלך תקופת
הפעילות והתגובה תופיע בעמוד של החברה במהלך כל תקופת הפעילות יהיה זכאי להשתתף בפעילות,
ואולם על מנת לזכות בפרס – עליו לעמוד בתנאים הנוספים הכלולים בסעיפים  5 - 3להלן.
 .2.2על המשתתף להעלות כתגובה לפוסט שפורסם על ידי החברה בעמוד תמונה ומתכון הכוללים מנת צהרים
בריאה ,טעימה אשר המרכיב העיקרי שלה יהיה טונה הנושאת את שם החברה (לעיל ולהלן" :התגובה").
בכל שאלה או עזרה בכדי להבין את מהות הפעילות ,אופן ההשתתפות ,הקריטריונים לזכייה וכו'
המשתתף מוזמן לפנות אל החברה בעמוד של החברה או בטלפון .1-800-399-779
 .2.3ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה לרבות בני משפחותיהם ,וכן על כל חברות בקבוצה קשורה
ו/או הפועלת מטעמן ,לרבות על בני משפחותיהם ,והם לא יהיו זכאים לקבלת הפרס במקרה שהשתתפו
בפעילות בניגוד לאמור לעיל .לעניין סעיף זה" ,בן משפחה" משמעו בן זוג ,הורה ,ילד ,אח או אחות.
 .2.4ההשתתפות בפעילות מותרת ליחידים בלבד ובכל מקרה לא למטרות מסחריות .השתתפותם של
תאגידים ,בתי עסק וכיו"ב אסורה.

 .2.5החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של משתתף כלשהו
בפעילות ,וזאת מבלי לספק למשתתף סיבה כלשהי .מכל מקום ,ההודעה על החלטת החברה כי המשתתף
לא ישתתף בפעילות תימסר למשתתף.
 .2.6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.5לעיל ,משתתף אשר השתתף בפעילות תוך כדי ביצוע מרמה ,עבירה על
החוק או על הוראות תקנון זה או שפעל בחוסר תום לב או באמצעים שאינם כשרים או ראויים ,תהא
השתתפותו בפעילות זו בטלה מעיקרה והוא לא יהיה זכאי לפרס .לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב כל
מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן פעילות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או
מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות לרבות הוראות תקנון זה.
 .2.7כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות ללא הגבלה.
 .3בחירת הזוכה
 .3.1על מנת לבחור את הזוכה תבדוק ועדת השיפוט כי במהלך תקופת הפעילות התגובה היתה מוצגת בעמוד
של החברה ובתגובה לפוסט ולא הוסרה מכל סיבה שהיא (להלן" :הבדיקה").
 .3.2יודגש כי הבדיקה הינה מכריעה לעניין הזכאות לפרס והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה לעניין אי נכונותה ו/או אי מהימנותה של הבדיקה.
 .3.3הזוכה בפרס יבחר על ידי ועדת השיפוט לאחר תום תקופת הפעילות בהתאם לתנאים המצטברים
הבאים:
 .3.3.1המשתתף עמד בכל הוראות תקנון זה;
 .3.3.2הבדיקה העלתה כי התגובה היתה מוצגת בעמוד החברה וכתגובה לפוסט בתקופת הפעילות ולא
הוסרה מכל סיבה שהיא;
 .3.3.3המשתתף השתמש בטונה הנושאת את שם החברה;
 .3.3.4התגובה התאימה להנחיות אשר פורסמו בפוסט;
 .3.3.5התוכן שהעלה המשתתף היה התוכן המקורי והמפתיע ביותר שהעולה מבין המשתתפים בפעילות
ונבחר על ידי ועדת השיפוט.
 .3.4החברה תודיע על הזוכה במועד שיקבע על פי שיקול דעתה ולא יאוחר מ 10 -ימים לאחר תום תקופת
הפעילות.
 .3.5למען הסר ספק ,למשתתף לא תהיה כל טענה לגבי ועדת השיפוט ,זהות האנשים שיבחרו לכהן בה ואופן
קבלת ההחלטות בה כמפורט בתקנון זה .יובהר ,כי החלטת ועדת השיפוט בעניין בחירת הזוכה הינה
סופית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה
בקשר עם בחירת הזוכה .ועדת השיפוט לא תצטרך לנמק את החלטותיה ובחירותיה.
 .4איתור הזוכה
 .4.1לאחר סיום תקופת הפעילות ,תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם הזוכה באמצעות העמוד האישי
שלו ותודיע לו על הזכייה.
 .4.2הזוכה ידרש על ידי החברה ולאחר שהודיעה לו על הזכייה למסור את מענו לצורך שליחת הפרס
באמצעות דואר שליחים או כל כתובת אחרת והכל בהתאם לדרך הענקת הפרס ובהתאם לשיקול דעת
החברה.
 .4.3החברה תהא רשאית לבקש את מספר הטלפון של הזוכה על מנת ליצור עמו קשר לצורך תיאום קבלת
הפרס ו/או לצורך קבלת הפרטים הדרושים לה לצורך הענקת הפרס.
 .4.4זוכה אשר החברה לא הצליחה ליצור עמו קשר לאחר לפחות  3ניסיונות ובחלוף לפחות  48שעות מהניסיון
הראשון של החברה ליצור עם הזוכה קשר כאמור ,ו/או שלא המציא לחברה את מענו ,ו/או הפרס הוחזר
על ידי דואר השליחים מאחר והוא לא נדרש ,ו/או זוכה לא עמד בהוראות תקנון זה ,ו/או אם החליטה

החברה כי הזכייה נעשתה באמצעי שאינו הוגן ,ו/או במקרה של טעות של החברה ,ו/או אם הודיע זוכה
שאינו מעוניין לממש את הפרס ,אזי ,תהא החברה רשאית לקבוע כי זכייתו של זוכה מבוטלת ,ו/או
לקבוע זוכה חלופי במקומו ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .למען הסר ספק ,הוראות תקנון
זה יחולו על הזוכה החלופי.
 .5תנאי הסף להשתתפות בפעילות והצהרות המשתתף
 .5.1כל משתתף המבקש להשתתף בפעילות נדרש להיות בעל עמוד אישי השייך לו.
 .5.2המשתתף מאשר כי כל תגובה שתועלה על ידו הינה תוכן מקורי שנוצר על ידו והוא בעל כל הזכויות בו
והוא רשאי להעלותו ולחלוק אותו בפומבי ברשת האינטרנט .כמו כן ,המשתתף מאשר שהוא לא הוסיף
לתוכן המקורי שלו יצירות של אחרים לרבות מוסיקת רקע ,צילומים ,קטעי וידאו וכן לא צולמו קטינים
או אנשים אחרים ללא הסכמתם מראש הן לצילומם והן לפרסום הצילום ברשת.
 .5.3המשתתף מצהיר כי לא יעלה כל תגובה שמטרתה ו/או שעלולה לפגוע ו/או לבזות ו/או להשפיל אדם
אחר.
 .5.4פרסום התגובה על ידי המשתתף ו/או ההשתתפות בפעילות מהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים של
המשתתף כי החברה ו/או מי מטעמה רשאית לעשות כל שימוש בשם של המשתתף וכן בתגובה ,במלואה
או בחלקה ,לבדה או חלק מתוכן אחר ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,עריכה ,טשטוש ,מחיקה
של התגובה או חלקה ,העתקה ,הפצה ,טרנספורמציה ,ועוד והכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה
וללא הגבלת זמן.
 .5.5המשתתף מאשר ומסכים כי החברה תהא רשאית לעשות בשמו ו/או בדמותו של המשתתף ובתגובה
שהעלה המשתתף כל שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש לצרכי פרסום ,שיווק ,קד"מ,
יחסי ציבור וכל שימוש אחר וזאת בכל מדיה תקשורתית ,ובין היתר אינטרנט ,טלוויזיה ,אינסטגרם,
עיתונות ,יוטיוב ,פייסבוק ועוד.
 .5.6המשתתף מאשר ומסכים כי כל הזכויות בתגובה או כל חלק ממנה ,לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור,
זכויות יוצרים וכל זכות אחרת בקשר עם התגובה ,ככל שקיימות כאלה ,יהיו בבעלות החברה אשר תהא
רשאית לנהוג בתגובה מנהג בעלים .בקבלתו את תנאי שימוש אלה ,ממחה המשתתף לחברה את כל
זכויותיו בתגובה המקורית שיצר והעלה לרשת במסגרת הפעילות.
 .5.7בהמשך לאמור המשתתף מוותר על כל זכות לקבלת כל תמורה ,תמלוג ותשלום ,מכל מין וסוג ,בקשר
עם התגובה ובגין כל שימוש שתעשה החברה בשם המשתתף או בדמותו ובתגובה והמשתתף מאשר
ומסכים כי אין ולא תהיה לו כל דרישה ,טענה ותביעה כנגד החברה ומי מטעמה בקשר עם התגובה לרבות
בכל הקשור לשימוש שתעשה בה החברה.
 .5.8המשתתף מצהיר כי אין בהעלאת התגובה ובתגובה משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי כלשהו,
לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור ,בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-חוק
הגנת זכויות יוצרים ,התשס"ח ,2007-חוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה ,1965-וכל דבר חקיקה אחר נוסף.
 .5.9על ידי השתתפות בפעילות ,כל משתתף מסכים למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר של
סטארקיסט שכתובתו/https://www.starkist.co.il :
 .5.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהתגובה כוללת שם ,כינוי ,תמונה ,דמות או קול של אדם (להלן:
"האדם") (כולם או חלקם) ,הרי שהמשתתף מצהיר ומאשר כי הוא העלה את התגובה בהתקיים התנאים
המצטברים הבאים )1( :האדם קרא את הוראות תקנון זה; ו )2( -המשתתף קיבל הסכמה מפורשת
ובכתב של האדם להעלאת התגובה ולהוראות תקנון זה.

 .5.11המשתתף מאשר כי ידוע לו שעריכת הפעילות תלויה ,בין היתר ,בתקינות אתר האינטרנט של החברה,
הפייסבוק ,המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם .לפיכך ,המשתתף
מאשר כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק את הפעילות ,באופן מלא או חלקי
ומעת לעת ,אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות ולא תהיה לו כל
טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הפסקה ו/או תקלה כאמור.
 .5.12כל משתתף מוותר על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר באמצעות העמוד לצורך השתתפותו
בפעילות ו/או מחיקתם.
 .6הפרס
 .6.1החברה תשלח את הפרס באמצעות דואר שליחים לכתובתו של המשתתף כפי שמסר אותה לחברה
בהתאם לסעיף  4.2לעיל ו/או בכל דרך אחרת והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ("מסירת
הפרס").
 .6.2מעבר למסירת הפרס כהגדרתו בסעיף  Error! Reference source not found.לעיל ,הזכאים לפרס
לא יקבלו שובר כלשהו המעיד על זכאותם לפרס.
 .6.3יובהר ,כי במקרה של מסירת הפרס באמצעות דואר שליחים החברה לא תהיה אחראית לתיאום מסירת
הפרס לזוכה וכי הזוכה יודע כי הפרס יועבר לכתובתו על ידי דואר שליחים ולא באמצעות החברה ולכן
לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או כשל במסירת הפרס לזוכה.
 .6.4החברה רשאית לשנות את פרטי הפרס לרבות את מועד אספקתו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ולהחליפו
בפרס אחר ,וזאת מכל סיבה שהיא וללא התראה מוקדמת .יובהר כי מאחר ומימוש הפרס תלוי בגורמים
שלישיים החברה לא תהא אחראית על כל שינוי ו/או ביטול של מסעדה מרשימת המסעדות המכבדות
את הפרס ו/או אי יכולת לממש את הפרס במסעדה ספציפית.
 .6.5אין אפשרות להמיר את הפרס בכסף או להחליפו בפרס אחר.
 .6.6הפרס הוא עבור הזוכה בלבד ובלתי ניתן להעברה או הסבה לכל אדם אחר.
 .6.7על אף האמור בסעיף  6.6לעיל ,החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להסכים לשינוי בזהות
מקבל הפרס ,לפי בקשת מקבל הפרס.
 .6.8כל משתתף רשאי לזכות בפרס אחד בלבד.
 .6.9החברה לא תישא בכל אחריות לטיב הפרס .חוסר שביעות רצון ו/או פגם ו/או נזק כלשהו למשתתף ו/או
למי מטעמו ,לא יהווה בסיס לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה.
 .7אחריות
 .7.1ההשתתפות בפעילות על כל שלביה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
 .7.2המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה כלפי
המשתתף ו/או מי מטעמו .החברה לא תישא באחריות לכל נזק לרבות נזקי גוף ,הפסד ,אובדן או הוצאה,
שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לכל הכרוך בכך ,לרבות בגין כל
נזק שנגרם עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל בקשר עם ההשתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל
חלק ממנה לרבות לעניין מימוש הפרס.
 .7.3מובהר בזאת כי פעילות זו תלויה ,בין היתר ,בצדדים שלישיים .החברה אינה אחראית לכל מעשה או
מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה ,לרבות אובדן
כלשהו לרכוש או לימי עבודה אשר ייגרם למשתתפים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

 .7.4המשתתף פוטר בזאת את החברה באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק ,הפסד,
אובדן או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר נגרם ו/או ייגרם לו או למי מטעמו בקשר עם זכאותו לקבל
את הפרס ובקשר עם מימושו לרבות במקרים בהם לא יהא ניתן לממש את הפרס מכל סיבה שהיא.
 .7.5יתרה מכך ,החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות
באתר החברה ו/או בפייסבוק.
 .7.6כאמור בסעיף  6.9לעיל ,לחברה אין שליטה על טיבו ואיכותו של הפרס שיחולק במסגרת פעילות זו,
ולפיכך אין לה אחריות על כך והמשתתף מוותר על כל טענה ,תביעה או דרישה נגד החברה או כל מי
מטעמה בקשר עם טיב ואיכות הפרס.
 .7.7החברה אינה אחראית לתגובות שיועלו לעמוד על ידי המשתתפים .יחד עם זאת ,החברה תהא רשאית
להסיר מהעמוד של החברה כל תגובה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת כל הודעה למשתתף.
 .7.8מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.7לעיל ,תכנים אשר אינם עומדים בהוראות התגובה ו/או אשר
יהיה בהם דבר מה מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע בזולת באופן כזה או אחר ייפסלו ויורדו מיד מהעמוד של
החברה ,ללא מסירת הודעה למשתתף.
 .7.9מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לחברה על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ,המשתתף אחראי בכל הקשור
והנוגע להתחייבויותיו כמפורט בתקנון זה .המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה ,וכל מי
מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל אבדן ,פגיעה ,נזק ,הוצאה ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא,
על בסיס כל תיאוריה משפטית לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד – שנגרם ו/או שיגרם ו/או שעלול
להיגרם לחברה ולכל מי מטעמה בקשר עם כל טענה ,תביעה ו/או דרישה בקשר עם התגובה לרבות
העלאתו ,שימוש שהחברה עושה בתגובה ועוד.
 .8הוראות כלליות
 .8.1בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות ,תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו
ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות.
 .8.2החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בתקנון זה ובכללי הפעילות ,מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי,
ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,ובכלל זה להקדים ,לדחות ,לקצר או להאריך את תקופת הפעילות,
לשנות את תנאיה ,לערוך מבצעים ופעילויות נוספות באותה תקופה ,להוסיף על תנאי ההשתתפות או
לגרוע מהם ו/או לבטל את הפעילות בכל עת .כל פעולה כאמור תחייב כל משתתף אשר בחר להשתתף
בפעילות וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 .8.3החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות ,שלביה ,תוכנה ,מתכונתה ,נהליה ותקופתה ,על פי שיקול
דעתה המוחלט .על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בכל דרך אשר תמצא החברה
לנכון.
 .8.4פרסום הפוסט ו/או כל תוכן אחר על ידי החברה לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה אלא נועד לשם מתן
ביטוי לעצם הפעילות ולתמונות של המשתתפים.
 .8.5במקרה בו החברה תחשוד כי התוכן בתגובה אינו מקורי ו/או המשתתף אינו רשאי לפרסם את התגובה
במסגרת הפעילות ,תהא החברה רשאית לפסול את התגובה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא
מחויבת להודיע על כך למשתתף.
 .8.6ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה ואת התכנים שהעלה ,באופן
ובמועדים שייקבעו לפי שיקול דעתה של החברה.
 .8.7מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת
הפעילות ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת.

 .9פרשנות
 .9.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .9.2כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הינן לנוחיות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד.
כל האמור בלשון רבים – אף יחיד במשמע ,ולהפך .והכל – למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב
פרשנות אחרת.
 .9.3חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו ,נעשו מטעמי נוחות בלבד ,ואין להשתמש בהם
לשם פרשנות התקנון.
 .10הבהרות
 .10.1יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו .התקנון ממצה ומסדיר את היחסים ואת הבסיס המשפטי בין
המשתתפים לבין החברה ,והשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי
התקנון .לכן ,משתתף שאינו מסכים לתנאי התקנון ,כולם או חלקם ,אינו רשאי להשתתף בפעילות.
 .10.2תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש בפייסבוק ו/או באתר.
 .10.3בכל מקרה ,לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה
ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות ,בכל עניין ודבר הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות ,לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,בכל הקשור לקבלת הפרס ומהות הפרס.
 .10.4הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם
התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל-אביב בלבד .תקופת ההתיישנות
לכל תביעה כנגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בפעילות היא שנה ממועד
סיומה.

בכבוד רב,
סטארקיסט פודור בע"מ

