פעילות מועדון חבר צרכנות  -מתכוני סופר-פוד
תקנון
 .1הגדרות:
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
" .1.1התקנון"  -תקנון זה.
" .1.1החברה" ו/או "מח"צ"– מועדון חסבר צרכנות בע"מ.
" .1.1תקופת הפעילות" – תקופה שתחילתה ביום  11.11.12בשעה  11:11וסיומה ביום
 11.11.12בשעה  .10:11בסמכות "חבר" להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
" .1.0הפעילות" – שליחת מתכונים המכילים את אחד מרכיבי  ,super foodsבהתאם
לרשימה שתפורסם באתר מועדון "חבר" ו/או באתר הפעילות הייעודי ו/או תשלח בדיוור
ישיר לעמיתי מועדון "חבר" ,לצורך פרסומם באתר האינטרנט של החברה ו/או באתר
הפעילות הייעודי ו/או במגזין מודפס ,כמפורט ובהתאם להוראות תקנון זה.
" .1.1משתתף" -כל עמית מועדון "חבר" ,לרבות בן/בת זוגו וילדיו ,אשר ישלח לחברה מתכון
המכיל רכיב מזון השייך למשפחת מזונות ה  – Super Foodsמזונות המכילים רכיבים
תזונתיים בשיעור רב יותר מאשר יתר המזונות – וזאת במטרה שהמתכון יפורסם במגזין
מודפס ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או באתר הפעילות הייעודי.
" .1.2אתר הפעילות" – אתר אינטרנט ייעודי בו תתקיים הפעילות וישמש לשליחת מתכונים
המכילים רכיבי מזון  super foodsעל-ידי העמיתים ,שכתובתה .hvrplus.co.il
 .2פרשנות:
 .1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות ,בכל אמצעי שהוא ,תגברנה הוראות התקנון.
 .1.1כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ,ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות
התקנון.
 .1.1תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .השתתפות בפעילות ,בהתאם
להוראות תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 .1.0ניתן יהיה לעיין בתקנון הפעילות ,בכל תקופת הפעילות ,באתר האינטרנט של "מח"צ"
ו/או באתר הפעילות הייעודי.
 .3הפעילות:
 .1.1במהלך תקופת הפעילות יתבקשו המשתתפים לשלוח באמצעות אתר הפעילות הייעודי
מתכון אחד או יותר ,לפי בחירתם ,של מאכלים מומלצים על ידם המכילים ,כל אחד
מהם ,לפחות רכיב מזון אחד השייך למשפחת מזונות  .Super Foodרשימה מפורטת של
רכיבי מזון המוגדר  Super Foodתפורסם באתר האינטרנט של מח"צ ו/או באתר
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הפעילות הייעודי ו/או תישלח בדיוור ישיר למענם של עמיתי החברה ו/או יאוגדו לספר.
יודגש ,כי רשימת מוצרי  super foodהינה בגדר המלצה בלבד ולא נבדקה מדעית על-ידי
"מח"צ" או מי מטעמה וייתכן שאינה מלאה .כמו כן ,מוצרים אלו עלולים להכיל
מרכיבים אלרגניים.
 .1.1בכל מתכון שישלח על המשתתף לציין את:
א) שמו המלא והאם הינו מסכים לפרסום שמו בכל אמצעי שתבחר החברה (אתר
האינטרנט ו/או דיוור ישיר לעמיתי החברה ו/או ספר ו/או אתרי אינטרנט הפתוחים
לקהל הרחב ו/או כל אמצעי בו מח"צ יראה לנכון לפרסם ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי).
ב)

כתובת הדואר האלקטרוני שלו.

ג)

שם המתכון.

ד)

פירוט מדויק ,ככל הניתן ,של החומרים הדרושים להכנת המנה ושל אופן ההכנה.

ה) באפשרות המשתתף לצרף תמונות של המתכון (לדוגמא :תמונות רכיבי המנה,
תהליך ההכנה והמנה המוכנה) .יודגש ,כי אין לצרף תמונות בהם מופיעים בני אדם
ו/או תמונות שהזכויות בהם נתונות לצד ג'.
ו)

באפשרות המשתתף לכתוב מספר מילים אודות המתכון ששלח.

 .1.1בסיום תקופת הפעילות או במהלכה ,תפרסם "מח"צ" באתר האינטרנט של החברה ו/או
באתר הפעילות הייעודי ו/או במגזין מודפס ו/או במגזין דיגיטאלי ו/או באתרי אינטרנט
הפתוחים לציבור הרחב ,לרבות ברשתות חברתיות ,את המתכונים שיבחרו על ידה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובניסוח שיקבע על ידה או על-ידי מי מטעמה" .מח"צ"
תשלח הודעה בדואר אלקטרוני למשתתפים שהוחלט על פרסום המתכון ששלחו.
 .1.0למען הסר ספק מובהר ,כי לא כל המתכונים שישלחו יפורסמו על-ידי "מח"צ" .כמו כן
מובהר ,כי החברה אינה מתחייבים לפרסם את כל החומרים ששלח המשתתף הקשורים
למתכון ששלח.
 .4תנאי ההשתתפות בפעילות:
בשליחת המתכון מצהיר המשתתף ,מסכים ומתחייב אופן בלתי חוזר ,כדלקמן:
 .0.1שליחת המתכון והחומרים הנלווים לו ,לרבות התמונות אם צורפו ,מהווה הסכמה בלתי
חוזרת לעשות בהם כל שימוש ,לרבות פרסומם באתר האינטרנט של החברה ו/או במגזין
מודפס ו/או ספר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר ,לרבות אתרי אינטרנט הפתוחים לציבור
הרחב ורשתות חברתיות ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של "מח"צ" .בשליחת המתכון
והחומרים הנלווים לו מתיר המשתתף ל"מח"צ" לפרסם את שמו המלא לצד המתכון,
אלא אם כן ציין במפורש אחרת.
 .0.1המתכון ויתר החומרים שנשלחו ,לרבות התמונות ככל שצורפו ,הינם מטעמו והם מהווים
יצירה עצמאית ומקורית שלו ,אשר אין בה זכויות רשומות לצד שלישי אחר במתכון ו/או
בתמונות .המשתתף מצהיר ומתחייב לשאת באופן בלעדי באחריות לכל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בעניין זה ,לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים .בנוסף ,מוותר המשתתף על
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הזכות לאזכור שמו בכל דבר ועניין הקשור למתכון וליתר החומרים שנשלחו ,אלא אם
תחליט "מח"צ" אחרת.
 .0.1הוא מעניק ל"מח"צ" ו/או למי מטעמה את מלוא הזכויות על המתכון ויתר החומרים
שנשלחו ,לרבות זכויות יוצרים ו/או הזכות המוסרית לתקופת שימוש שהינה בלתי
מוגבלת ,וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה ,ובכלל זה על טענה שעניינה
עשיית עושר ולא במשפט .למען הסר ספק ,הינו מתיר ל"מח"צ" ו/או למי מטעמה לפרסם
את המתכון בכל אמצעי בו תבחר ,לרבות לאגדו בספר ולפרסמו באתרי אינטרנט
הפתוחים לקהל הרחב וברשתות חברתיות.
 .0.0חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני הייעודית חומר ,מכל
סוג שהוא ,המפר כל דין ו/או הסכם ו/או שפרסומו מהווה הפרה של הסכם ו/או של כל
דין ,לרבות הפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני .כמו כן ,המשתתפים מתחייבים שלא
להעלות לאתר מתכונים או תמונות שאינן עונות לכללי הפעילות ושהינן בעלי תוכן פוגעני;
גזעני; פורנוגרפי; בלתי חוקי; בלתי הולם ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או כדי לפגוע
בצנעת הפרט ו/או ברגשות הציבור .המשתתפים פוטרים את החברה ו/או מי מטעמה מכל
אחריות בגין הפרה של סעיף זה והם ישפו ויפצו את החברה ו/או מי מטעמה ,מיד עם
דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מהפרת סעיף זה ובכלל הוראות
תקנון זה.
 .0.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן" ,מח"צ" רשאית שלא לאשר השתתפות ו/או לבטל את
השתתפותו של משתתף ,לרבות של מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל .במידה
וקיים חשד כי משתתף עבר על כללי התקנון ו/או ניצל לרעה את ההשתתפות בפעילות אזי
רשאית החברה לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת
כלשהי.
 .0.2השתתפות בפעילות מהווה ,בין היתר ,הצהרה של כל משתתף ,לפיה ,הוא ממלא אחר
הוראות תקנון זה ,ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן ,וגם אם לא קרא את
התקנון ,הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .0.4ההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור
חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף .החברה לא
תישא באחריות לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,שייגרמו למי מן המשתתפים
הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,לפעילות ו/או לניהולו ,לתוצאותיו על כל הכרוך והנובע
מכך .המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי
נזק שנגרם לו עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.
 .0.4המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי "מח"צ" ו/או מנהליה ,עובדיה ,ומי מטעמה ,בכל הקשור והמתייחס
לפעילות ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה .המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו
הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 .0.4מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על המערכת הממוחשבת שאינה
בבעלות החברה ,ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה .החברה אינה מתחייבת כי
הפעילות תתנהל ללא תקלה ,שגיאה או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה
כתוצאה או בקשר לכך .כמו כן ,מודגש ,כי פעולת המערכת הממוחשבת כפופה לזמינות
ולתקינות של רשת אינטרנטית ,ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה ,דרישה או תביעה
בגין כל נזק ,אבדן ,הפסד ,פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות ,נפילה,
שיבוש ,איחור או תקלה שנבעו מרשת כאמור.
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 .5שונות
 .1.1החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהיה רשאית לשנות את כללי הפעילות
ו/או תקופת הפעילות ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם
תלויים בחברה ו/או מכל סיבה אחרת .כן תהיה רשאית החברה לבטל הפעילות בכל עת
על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם בהודעה
מראש ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות
כאמור בסעיף זה.
 .1.1כל משתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע
שאינו בשליטתה של החברה לא ייחשבו כהפרה של הוראות התקנון ולא יזכו אותו בכל
סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .1.1תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויים להיות חשופים לגורמים אשר יבקשו לעשות
בהם שימוש ,ואשר אינם נתונים לשליטת המועדון .המועדון אינו מתחייב על שמירת
סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר ,אליו ו/או דרכו .העברתו של מידע כלשהו
מן האתר ,אליו ו/או דרכו מתבצעת על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.
 .1.0המועדון נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו .עם זאת ,אין
המועדון יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות
בלתי מורשות ושימוש אסור במידע .המועדון לא יישא בכל אחריות במקרים של גילוי
ושימוש מידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.
 .1.1לא ניתן לערער על בחירת המתכונים ו/או על כל החלטה אחרת הנוגעת אליהם ,וקביעתה
של "מח"צ" בעניין זה תהא סופית ומוחלטת.
 .1.2למען הסר ספק ,הפעילות לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתם בפרק ח' סימן י"ב
לחוק העונשין.
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