
 

 
 סמסונג ישראל - פליי פסטיגל פעילות תקנון

 
 הגדרות  .1

 22מרחוב אהרון ברט , 514797851סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ.   או "סמסונג" "החברה"
  .0779026203; פקס 0779026420טלפון: פתח תקווה 

 
 5112302, בני ברק, מיקוד 30, מרחוב ששת הימים 540213717ליאו ברנט, ש.פ.  "העוזרת לחברה"

 03-6074757פקס:  03-6074747טלפון: 
 

 "המשתתף" 
 
 
 
 
 
 
 
 

אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף תושב ו/או כל אדם אשר הינו 
 ומעלה 18גיל בו"פייסבוק"  ה"אינסטגרם"על פי כל דין, אשר רשום כדין לרשת 

נתן , "( אחר דף המותגfollow)"במועד השתתפותו בפעילות, אשר עוקב 
הרשאה לפרסם את שמו, פרטיו האישיים ותמונתו בעיתון, אינטרנט, טלוויזיה 

ואשר עמד ביתר התנאים המפורטים  כל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר ו/או
על אף האמור  .וחשבות של החברהבמלואם ונקלט במערכותיה הממ בתקנון זה

( שנים במועד השתתפותו 18לעיל, מובהר כי אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה )
בתנאי שניתן אישור בכתב  פעילות"(, יהא זכאי להשתתף בקטין)" פעילותב

בהתאם  פעילותלשביעות דעתה של החברה בדבר הסכמה להשתתפות הקטין ב
ידי אפוטרופוס אחר( -ידי אחד מהוריו )או על-לתנאי התקנון, כשהוא חתום על

ס ו"(. החברה תהיה רשאית לדרוש את אישור האפוטרופאישור אפוטרופוס)"
בכלל זה חתימה על כל טופס  לרבות כתנאי לקבלת הפרס לפי שיקול דעתה

 . הנדרש לצורך כך ע"פ התקנון ובכלל
 

: שכתובת "המופיע ברשת החברתית "אינסטגרם המותגדף האוהדים של  "דף המותג"
https://www.instagram.com/samsungisrael/ 

ו"פייסבוק" שכתובתו: 
www.facebook.com/SamsungIsrael/?epa=SEARCH_BOXhttps:// 

 
 " פעילות"
 

אשר בפוסט פעילות תתקיים אשר סמסונג ישראל"  –פעילות "פליי פסטיגל 
אשר דרכו ניתן, במהלך תקופת  בדף המותג יפורסם ע"י העוזרת לחברה

 הפעילות )כהגדרת מונח זה להלן(, להשתתף בפעילות ולזכות בפרס. 
 

 10.9.19 'גיום ותסתיים ב 10:00שעה ב 2.9.19' איום תקופת הפעילות תחל ב הפעילות""תקופת 
  .10:00בשעה 

 את תקופת לקצר או/ו להאריך או/ו לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברה
, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל שהיא סיבה מכל, לבטלה או/ו הפעילות

 בכל דרך סבירה. שינוי כאמורובלבד שתודיע על  צורך במתן נימוק
 

 "מועמדים
 לזכייה בפרס"

 

שבו הם עמוד האינסטגרם הפרטי שלהם סטורי במשתתפים אשר יפרסמו 
משחזרים קטע קצר משיר פסטיגל משנים עברו, משתמשים בכישרון ויצירתיות, 

 ומתייגים:
Myfestigal# 

#GalaxyNote10 
@samsungisrael 

קצר משיר פסטיגל משנים עברו, ישתמשו יצלמו קטע ו/או משתתפים אשר 
 את זה בתגובה לפוסט הפעילות בפייסבוק. צרפובכישרון ויצירתיות, וי

 
 כרטיסים זוגיים להקרנת בכורה חגיגית של סרט הפסטיגל. 4 "הפרס"

 
 .3.2הזוכים כהגדרתם בסעיף  "ים"זוכ

 "התקנון"
 "פעילותאו "תקנון ה

 
 

 הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.
 
 

 כללי .2

https://www.instagram.com/samsungisrael/
https://www.facebook.com/SamsungIsrael/?epa=SEARCH_BOX


 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  .2.1
למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה , לרבות באתר ו/או בכל דרך אחרת, הפעילות

 הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

בעמוד  'ביודרך ה'במהלך הפעילות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון  .2.2
לינק לתקנון  המעודכן באתר החברה, כמו כן, תקנוןל להגיע יוכלו העוקביםהחברה האינסטגרם של 

נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא בתגובה הראשונה בפוסט הפעילות בפייסבוק. ן יופיע המעודכ
 הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 

ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה  פעילותלא ניתן לערער על תוצאות ה .2.3
 ומוחלטת ואין אחריה דבר.תהא סופית 

 השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.  פעילותבתקנון ה .2.4

 כפופה לאמור בתקנון זה. פעילותב ההשתתפות .2.5

 פעילותההשתתפות ב .3

הפרטי שלהם שבו הם  בעמוד האינסטגרם "סטורי"לפרסם משתתפים הבמסגרת הפעילות, יתבקשו  3.1
 :לתייגו, שלהם יצירתיותהבכישרון ותוך שימוש משחזרים קטע קצר משיר פסטיגל משנים עברו, 

Myfestigal# 
#GalaxyNote10 

@samsungisrael 
 

הם משחזרים קטע קצר משיר פסטיגל משנים  , שבהלפוסט הפעילות בפייסבוקלפרסם תגובה  ו/או
, החברה תהא רשאית לפרסם ."(תגובת ההשתתפותשלהם )" יצירתיותהבכישרון ותוך שימוש עברו, 

את תגובת  החברה בפייסבוק ו/או באינסטגרם ו/או בכל מקום אחר יבעמוד ,בהתאם לשיקול דעתה
 .ההשתתפות. יודגש, כי פרסום תגובת ההשתתפות לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה

תגובת  .כאמור וההשלכות של פרסוםכל משתתף הינו האחראי הבלעדי לפרסום תגובת ההשתתפות שלו 
החברה  ההשתתפות לא תכלול תוכן בלתי הולם, תוכן פוגעני או תוכן הפוגע בזכויות צדדים שלישיים.

פורסם או להסיר כל תוכן שח, לצנזר, לערוך, להסיר, למחוק ו/לפק הבלעדית את הזכותלעצמה  תשומר
בכל עת ומכל סיבה  ,מראש למשתתףוללא הודעה  ה הבלעדיעל פי שיקול דעתבניגוד להוראות תקנון זה, 

 שהיא.
 

, מבין המשתתפים 5הם  מי( דעתה הבלעדי ת, תכריז החברה )על פי שיקולבתום תקופת הפעילו 3.2
החברה . "(הזוכים)" ביותרששיתפו את החומרים היצירתיים והמעניינים  המשתתפים בפעילות,

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר הזוכים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן 
 נימוק.

 
במידה שהחברה תחשוד כי פרטי הזיהוי של המשתתף בחשבון האינסטגרם הם פיקטיביים, תהא  3.3

וללא שתהא  החברה רשאית לפסול את תגובת ההשתתפות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק
 מחויבת להודיע למשתתף על כך. 

 
האחריות הבלעדית על ביצוע פעולת ההשתתפות חלה על המשתתף. החברה אינה אחראית ולא תהיה  3.4

אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת 
רון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חס

 ו/או בנוגע למהימנותם. 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתפים אשר פרטיהם נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון  3.5
 .בפעילותומדויק ישתתפו 

 
מובהר כי רישומי החברה המתקבלים במערכת המחשב של החברה מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף  3.6

ידי המשתתפים ולא תועלה כל טענה -יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על בפעילות
 בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

 
כל אדם המשתתף בתחרות נותן את הסכמתו מראש לפרסום תגובת ההשתתפות ו/או את פרטיו כפי  3.7

)ככל שיימסרו(, כולל לפרסום קולו ודמותו בכל אמצעי תקשורת )לרבות  הפעילותבמסגרת שיימסרו 
ברשת האינטרנט(. המשתתף מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את תגובת 

ידו, ומידע נוסף שיצטבר על אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות -ההשתתפות, הפרטים שנמסרו על
(, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי SMSקשר עימו )לרבות באמצעות שליחת אימייל או כגון, יצירת 

החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו 
  ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 
 



 

 .החברהשל  האינסטגרם והפייסבוק יבעמודפעילות הבתגובה לפוסט פרסום שמות הזוכים יתבצע  3.8
 

יובהר ויודגש, כי בחירת המועמדים לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה  3.9
 ו/או לערעור על ידי המשתתף.

 
 איתור הזוכים וקבלת הפרסים 4

לפרופיל בהודעה פרטית באמצעות פנייה  הזוכיםהחברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם  4.1
-שעות )לא כולל שישי 72 -פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מ 3וזאת לפחות  ו/או הפייסבוק אינסטגרםה

, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו הזוכיםשבת(. הניסיונות ליצור קשר עם 
 במרווחים של שלוש שעות לפחות בין התקשרות להתקשרות. 

ולא תציג כל שאלה אלא זוכים בדבר בחירתם כ הודעה לזוכיםהחברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר  4.2
 . השתתפו בפעילות הודעה פרטית לפרופיל שדרכו, מלבד עצמםזוכים ל

נפסלו בגין אי עמידתם בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים שהזוכים ו/או  זוכיםההתקבל מענה מככל שלא  4.3
הושגה בדרכים שאינן כשרות )לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או  זכייתםחשד כי 

זכייתם ולא יהיו זכאים לכל תיפסל (, ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס, דיגיטאליתבדרך של פריצה 
 . פיצוי מהחברה

יעבור למשתתף אחר אשר  זכאותו של זוכה אשר זכייתו נפסלה כאמור לעילהחברה רשאית לקבוע כי  4.4
"(. מובהר כי החברה תהא אף רשאית שלא לחלק את הזוכה החלופי)"ייבחר כזוכה על ידי החברה 

הפרס לזוכה חלופי כאמור בסעיף זה, וכי זוכה או זוכה חלופי אשר לא יממש את זכייתו ו/או שיהיה 
 צוי ו/או שווה ערך אחר.מנוע מלממש את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לזיכוי ו/או פי

 

 הפרס 5

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי  5.1
 .(כהגדרתו לעיל) בדף המותגשיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו 

מטעמה, ולזוכים לא תעמוד כל ידי החברה ו/או מי -יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על 5.2
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת 

 הפרס או כל חלק הימנו.

שהזוכים ישלחו  הדוא"ל , לכתובתדוא"לבהודעת  לזוכים הפרסת לשליחאחראית יובהר, כי החברה  5.3
 לחברה האחראית.

 פטור מאחריות 6

ף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשתת 6.1
ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור  ( בע"מ2003ו/או סולן הפקות ) החברה

בזאת, כי , להשתתפות )או אי ההשתתפות( בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר פעילותוהמתייחס ל
 התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 ( בע"מ2003ו/או סולן הפקות ) הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה בפעילותההשתתפות  6.2
ו/או העוזרת לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין 

 .פעילותי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הוסוג שייגרמו למ

 

מרכיבים  תבהתאם לתקנון זה, משלב כת, הנערהפעילותהמשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי  6.3
של שעשוע ואף הנאה וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או 

ש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרסים ו/או מלקבל את הפרסים, הפרעות ו/או תקלות, אשר י
והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא 

  לרבות בין היתר כל תשלום, נזק, הוצאה וכיו"ב. יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם

ללא מגבלות או תתקיים כסדרה ופרע או תלא פעילות מתחייבות שה החברה ו/או העוזרת לחברה אינן 6.4
מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה הפסקות, 

בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי 



 

טרם תום  פעילותלמזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הרשאית לנקוט כל צעד על מנת 
כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה  פעילותו/או לבטל את ה פעילותתקופת ה

 ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

רשת נסמך על  פעילותהנתונים במסגרת המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד  6.5
שאינה בבעלות החברה, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. החברה  ו/או הפייסבוק אינסטגרםה

תנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה פעילות תאינה מתחייבת כי ה
כפופה ו/או הפייסבוק האינסטגרם רשת ולת או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פע

לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל 
תקלה נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או 

 ו/או עקב השתתפות בפעילות. שנבעו מרשת האינטרנט כאמור

הפרס אשר יחולק כפרס  על בצורה כלשהי החברה לא תהייה אחראיתמבלי לגרוע מהוראות סעיף לעיל,  6.6
 . ולא תישא בשום אחריות לטיב הפרס, לאספקתו ולאיכותו במסגרת הפעילות

ו/או  תבפעילובכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף  6.7
ו/או העוזרת לחברה  ( בע"מ2003ו/או סולן הפקות )מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה 

 פטורות מאחריות.

ת למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי וה רשאיינתהיוהעוזרת לחברה החברה  6.8
  הוראה של רשות מוסמכת.

שהוא אשר ייגרם למשתתף כתוצאה מהשתתפותו החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג  6.9
 . פעילותב

 

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  7

 מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מתחייב כלפי החברה כי: 

בהסכמתו וכי נעשתה בפעילות הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי  בפעילותכי השתתפותו לו ידוע  7.1
 המלאה.

אחר תקנון "פייסבוק" ו/או "אינסטגרם" ו/או  תקנוןלא יפר את הוראות  פעילותבמהלך השתתפותו ב 7.2
 .כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עבורה ו/או השתתפות בה 

 .בבעלותו ו/או בבעלות בא כוחו/או ו מקורי הינו המשתתף עלהשה התוכן 7.3

, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא 7.4
מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, 
תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט 

כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך  ושכ"ט עו"ד, בגין
 כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל  לאובדן פרטיםידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר  7.5
אישיים או התכנים אשר נשלחו במסגרת טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים 

 הפעילות.

 שונות 8

 בפועלכל זאת לפני ביצוע ההשתתפות  קבל על עצמו את כל הוראותיו,מסכים ל כל אחד מהמשתתפים 8.1
 .התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין הוא מאשר כי וכן

, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו הפעילותהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את  8.2
 .הפעילותגורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של 

 



 

שהעלה והסרטים ו/או התמונות  מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילותהמשתתף  8.3
וישודרו, באמצעי , אפשר שיסוקרו, יצולמו בעזרתן השתתף בפעילות ו/או הפייסבוק  אינסטגרםהלרשת 

תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם 
את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת המשתתף מביע  פעילותההשתתפות ב

 הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. 

. כל המידע אשר ו/או פייסבוק אינסטגרםלות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי הפעי
ו/או  אינסטגרםלידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא -יימסר על
קידום מכירותיה של ו פעילותה. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך לפייסבוק

 אינסטגרםלמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  בלבד.החברה 
 .וז פעילותבקשר עם  ןמי מטעמפייסבוק ו/או ו/או 

ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה  8.4
 זוג, בן, בת.-אבא, אמא, אח, אחות, בן -. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" והעוזרת לחברה.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי  8.5
אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל -המשפט המוסמכים בתל

 בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות 

הפקות  ו/או סולןו/או לתכני החברה פעילות הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר ל כל 8.6
, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, פעילותהמופיעים ב ( בע"מ2003)

הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או )לפי העניין(  בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת
 של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

החברה לא תהא חייבת בתשלום מס כלשהו בגין חלוקת הפרס. במידה שהפרס יגררו תשלומי מיסים,  8.7
 .יוטלו המיסים על הזוכה בלבד

זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם,  למעט אם קבוע אחרת בתקנון 8.8
להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור )לרבות ומבלי לגרוע: 
תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד 

 הסכמת החברה ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש.  יעד, תוכנה( ללא

בשליחת הודעה בעמוד הפייסבוק של סמסונג  ניתן לפנות אל החברה לפעילותלבירורים ושאלות בקשר  8.9

  https://www.facebook.com/SamsungIsrael/?epa=SEARCH_BOXישראל שכתובתו 

על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים  אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של החברה  8.10
 המפורסמים על ידה. 
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