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 30/10/2020-9/2020/20 –פעילות נושאת פרסים  תקנון 

 סוסו ובניו רשתות בע"מ 

המשתתפים בפעילות עבור  ,"(החברה)להלן: " בע"מסוסו ובניו רשתות על ידי נערכת  פעילותה .1

ברשתות  (SUSU&SONS"סוסו ובניו" )  מסעדות רשתכהגדרתם להלן, בפעילות המנוהלת על ידי 

 החברתיות בהן החברה פעילה )אינסטגרם, פייסבוק, טיקטוק וכיוצא בזה(.

 ."(פעילותתקופת ה" )להלן:  17/9/2020-30/9/2020בין התאריכים הפעילות תתרחש  .2

אשר פעל בהתאם לכלל הוראות ומעלה,  16מגיל כל אדם " יוגדר כדלקמן: משתתף בפעילות" .3

. בפרט )כפי שיוגדר ויפורט להלן( סרטון ההשתתפותבכלל וביחס ל והנחיות כאמור בתקנון זה

חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף במבצע 

  .זה

כל משתתף בפעילות מסכים כי החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בסרטון ההשתתפות  .4

 בגין כך. ו/או כנגד מי מטעמה ביעה ו/או דרישה כנגדה שפרסם ולא תהיה לו כל טענה ו/או ת

 המשתתףאותו מכין ובו מופיע    ,המהווה תנאי להשתתפות בפעילותסרטון    –"  סרטון ההשתתפות" .5

אותו רשת החברתית טיק טוק, וישתף עמודו הפרטי בבהמשתתף  פרסם מולאחר מכן , באופן אישי

.  susuxsenational  + @susuandsons#ם, ויתייג הפייסבוק והאינסטגר ותרשתעמודו בב

ההסבר בדף האישי של ודף המפורטים בסרטון הנדרשים, האלמנטים  יכלול את כללהסרטון 

  ."(סרטון ההסבר)להלן: " החברה

סרטון ההשתתפות לא יכלול כל תוכן בעל אופי מיני ו/או פוגעני ו/או תוכן שיש בו כדי לבזות את  

 המשתתף בעצמו ו/או אדם אחר ו/או תוכן המכיל צילום של אדם ללא קבלת רשותו. 

יובהר, כי העלאת סרטונים על ידי המשתתפים הפעילות וכן על ידי כל אדם אחר, שאינו משתתף 

 ן הסרטונים הינם באחריותם המלאה של מי שהעלה את הסרטונים. בפעילות, ותוכ

 החברה אינה אחראית על תכני הסרטונים שיועלו על ידי המשתתפים בפעילות וכן כל אדם אחר.

)יום תחילת הפעילות( ותסתיים ביום  17.9.2020הפעילות תחל מיום  -  "תקופת הפעילות" .6

  )יום סיום הפעילות(. 30.9.2020

 .4.10.2020כים יוכרזו בעמוד הרשמי של החברה ברשתות החברתיות ביום שמות הזו .7

, כאשר מטרתו שכל סרטון של משתתף יזכה לה והצפיותהזכייה בפעילות תלויה בכמות הלייקים  .8

  .להגיע לכמות לייקים וצפיות גדולה ככל הניתן

ותכריז על משתתף  כל שקיבל צפיותאת כמות הלייקים והתשקלל לאחר סיום הפעילות, החברה  .9

הגדולה ביותר, וכך בסדר יורד עד   צפיותהחל מהזוכה עם כמות הלייקים וה –הזוכים בסדר יורד 

  זוכים. 63, כלומר סך הכל 63הזוכה במקום 

הגבוהה ביותר  ושהגיעו לכמות לייקים ושיתופים  3אשר עומדים בתנאי סעיף  פעילותבהזוכים  .10

בסדר  , יקבלו מתנה לעיל 7כמפורט בסעיף המשתתפים  ( מבין כלל63)ממקום ראשון עד מקום 

 כמפורט בטבלה שלהלן: 
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 כמות פרס מקום

 1 גלשן ממותג סוסו וסנסשיונל 1

 XR 1 11אייפון  2

 XR 1 11אייפון  3

 1 4סוני פלייסטיישן  4

 1 4סוני פלייסטיישן  5

 1 רינג תאורה  6

 1 רינג תאורה  7

 1 רינג תאורה  8

 1 נעליים בעיצוב אישי )צ'אקס וורקשופ( 9

 1 נעליים בעיצוב אישי )צ'אקס וורקשופ( 10

 1 נעליים בעיצוב אישי )צ'אקס וורקשופ( 11

 1 נעליים בעיצוב אישי )צ'אקס וורקשופ( 12

 1 נעליים בעיצוב אישי )צ'אקס וורקשופ( 13

 20 כרטיסים זוגיים להופעות זאפה 33עד  14

 30 מגוון ארוחות ותוספות של סוסו 63עד  34

 63 סה"כ פרסים  

  

בהתאם הכל ו הפרסים המפורטים בטבלה לעיל יסוגהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את  .11

הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או  לשיקול דעתה

  .דרישה כלפי החברה בגין כך

 30וזאת במשך שם מלא, וכתובת מדויקת,  –לרבות המלאים, הזוכים יספקו לחברה את פרטיהם  .12

על פי הכתובת שסופקה על ידי  החברה תשלח לזוכים את הפרסים לבתיהםימים מיום ההכרזה. 

  .הזוכים

, תישלל 4.11.2020יום  לוזאת עד    12זוכים שלא יספקו לחברה את פרטיהם המלאים כנדרש בסעיף   .13

 זכותם לקבלת הפרס ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך.

החברה רשאית לפרסם את דבר  בידי החברה וכי ישמרו  כי פרטיו מסכים פעילותבכל משתתף  .14

 . הזכייה ואת פרטיו ופרטי הטיק טוק, הפייסבוק והאינסטגרם של הזוכה

 .החברה, והכל בהתאם לשיקול דעתה של מתנות 63למלאי של עד  תמוגבל פעילותה .15

 .הפרסבגין כספי או החזר  ו/זיכוי  לקבל ו/אוהפרס לא ניתן להחזיר את  .16

לבטל את תנאי ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או  פעילותרשאית בכל עת להפסיק את ההחברה  .17

 .ובכפוף להוראות כל דין ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי פעילותה

לא תישא ו/או מי מטעמה והחברה , ףהבלעדית של המשתת והינה באחריות פעילותההשתתפות ב .18

משתתפים בקשר עם יגרמו למי מהבאחריות לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה ש

 .הפרסקבלת ו/או בקשר עם  פעילותה

  בדבר  כלשהם אחרים פרסומים לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .19

 .ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה, פעילותה
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מתייחס באופן שווה לבני שני נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא  האמור בתקנון זה .20

 .המינים

בניגוד  יימצא כי נהג במרמה ו/או ההשתתפות ממי ששומרת לעצמה את הזכות לשלול את  החברה .21

בלא שתוטל , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וו/או בניגוד להוראות כל דין  שנקבעה בתקנון זהלדרך  

 ה לנמק החלטתה. עליה כל חוב

על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות לא תחשב כמי שוויתרה בכל דרך שהיא  החברה   .22

הוויתור, ההסכמה,  למעט במקרים בהםאו כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה,  ,כל דין

  .במסגרת תקנון זה הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב

 בלבד. מרכז תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז זה  פעילותבקשר לכל מחלוקת  .23

על  יםמקבל םאת התקנון וכי ה וכי קרא יםומצהיר יםם, מאשרמימסכי פעילותבהמשתתפים  .24

 את כל הוראותיו. עצמם
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