תקנון הגרלה
א .הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
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"התקנון"  -תקנון זה.
"החברה" או "עורכת ההגרלה" -ניראור ניהול מסעדות בע"מ ,ח.פ ,513006817 .המפעילה את רשת
מסעדות "צ'וקה".
"ההגרלה הרגילה"( 4 -ארבע) הגרלות עבור ( 4ארבעה) פרסים כהגדרתם להלן ,הנערכות על ידי עורכת
ההגרלה ,בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לערכית הגרלות
לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין( 1977 -להלן" :ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
"ההגרלה הגדולה" -הגרלה אחת עבור הפרס הגדול כהגדרתו להלן הנערכת על ידי עורכת ההגרלה,
בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לערכית הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין( 1977 -להלן" :ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
"המפקח" –משרד עו"ד דורון טיקוצקי ,קנטור ,גוטמן ועמית גרוס.
"הפרסים הרגילים"( 4 -ארבעה) טלפונים סלולרים מסוג  Samsung Galaxy S9 64GBאשר יוגרלו
ב 4 -הגרלות שונות בימי המבצע.
"הפרס הגדול" -נופש משפחתי אחד ( 4נפשות לכל היותר ,שני מבוגרים
 +שני ילדים עד גיל  )12לתאילנד הכולל  4כרטיסי טיסה (הלוך+חזור) וחדר סטנדרטי במלון (אשר
תבחר עורכת ההגרלה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי) למשך ( 7שבעה) לילות ,אשר יוגרל בהגרלה אחת
הפרס ניתן למימוש עד שנה מיום קיום המבצע ,לא כולל את חודשי יולי ,אוגוסט וחגי ישראל.
"משתתף" -כל אדם בגיר ,מעל גיל ( ,18ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל  )18אשר הינו חבר
במועדון הלקוחות של הרשת (כולל גם מצטרפים חדשים בתקופת המבצע) ואשר ביצע רכישה מזכה
כהגדרתה להלן ,בתקופת המבצע ,אשר אישר את השתתפותו במסגרת הרכישה ואשר נטל חלק
בתחרות בהתאם מלא להוראות התקנון.
"אתר האינטרנט" .WWW.MYCHOOKA.CO.IL-

ב .תקופת המבצע
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המבצע יהיה בתקופה בין  1.8.18 ,בשעה  10:30 :בבוקר ,ועד ליום  3.10.18בשעה  8:00בבוקר.
עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או לבטלו
בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהתאם לדין ,ובתיאום עם רכז ההגרלות במשרד האוצר ,ולא
תשמע כל טענה לעניין זה.

ג .השתתפות במבצע
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מובהר בזאת כי השתתפות במבצע מהוה בין היתר הצהרה של כל משתתף לפיה הוא ממלא אחר
הוראות תקנון זה ,ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן  ,עורכת ההגרלה רשאית שלא לאשר השתתפות ו\או לבטל את
השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ,ולמשתתף לא תהא על טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בכל הקשור בכך.
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כל חבר מועדון אשר ירכוש בתקופת המבצע באחד מסניפי רשת מסעדות "צ'וקה" (הסניפים של הרשת
מצ"ב כנספח א' לתקנון זה) יהיה זכאי להשתתף בהגרלות (להלן" :הרכישה המזכה").
אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק בהגרלות ,בכפוף ובהתאם למספר הרכישות
המזכות שביצע ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה.
כל משתתף לאחר ביצוע הרכישה המזכה באחד מסניפי רשת צ'וקה ,יזדהה בפני נציג הרשת אשר
מבצע עבורו את הרכישה כחבר מועדון ,ויאשר את פרטיו ואת השתתפותו בהגרלה ,לאחר אישורו,
יכנסו פרטיו למאגר המשתתפים (להלן" :מאגר המשתתפים").
מובהר כי משתתף בתקופת המבצע ,אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד וכל משתתף אשר יעלה בגורל
כזוכה יותר מפעם אחת ,תבוטל הזכייה כאמור ותערך הגרלה חוזרת.
ע"י השתתפות בתחרות ,מאשר המשתתף לחברה לפרסם את שמו באתר התחרות ו/או בכל אמצעי
תקשורת אחר במידה ויזכה בתחרות ,ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בכל
הנוגע לכך.
מובהר כי ההשתתפות במבצע הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור
חבות כלשהי של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף ,ועורכת ההגרלה לא תישא באחריות
לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין
לתחרות ו/או לניהולה ,לתוצאותיה על כל הכרוך והנובע מכך.

ד .שיטת ההגרלה
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עורכת ההגרלה תערוך תחילה  4הגרלות עבור הפרסים הרגילים כהגדרתם לעיל ,בתאריכים9.8.18 :
.20.9.18 ,6.9.18 ,19.8.18
עורכת ההגרלה תערוך הגרלה אחת עבור הפרס הגדול כהגדרתו לעיל בתאריך.3.10.18 :
ההגרלות יתבצעו במשרד עורכי דין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ועמית גרוס ובפיקוחם .יובהר כי
המפקח יהא אחראי לפקח כי לא נפל פגם או תרמית בעריכת ההגרלות בלבד.
נציג מטעם עורכת ההגרלה ייצא את פרטי המשתתפים המופיעים במאגר המשתתפים אל קובץ אקסל
(להלן" :הטבלה") ,כאשר לכל משתתף יהא מספר סידורי אשר ייצגו בהגרלה (להלן" :המספר
הסידורי ") .במועדי ביצוע ההגרלות עורך ההגרלה יריץ פקודת הוצאת מספר רנדומלית בטבלה כך
שהעלאת המספר תעשה באופן אקראי .המשתתף אשר מספרו יעלה בגורל יהא המשתתף הזוכה.
(להלן" :המשתתף הזוכה").
לאחר שיעלה בגורל מספרו של המשתתף הזוכה ,נציג מטעם עורכת ההגרלה יריץ פקודת הוצאת מספר
רנדומלית נוספת ,בהתאם לאותה השיטה ויבחר משתתף נוסף ,אשר יבוא במקום המשתתף הזוכה
במידה והוא לא יאותר או במידה וזכייתו תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה ,אשר ישמש כמועמד
חלופיים לזכייה (להלן" :המשתתף חלופי").

ה .איתור הזוכים
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לאחר הגרלות תפעל עורכת ההגרלה לאיתור המשתתף הזוכה בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם
מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה ,וכן תפרסם את שם המשתתף הזוכה באתר האינטרנט של החברה,
ופעמיים בעיתון יומי.
לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת
ההגרלה.
ככל שלא אותר המשתתף הזוכה ,בתוך  7ימים מיום עריכת ההגרלה ,יבוא במקומו המשתתף החלופי.
מובהר כי המשתתף הזוכה שלא אותר או שנפסל ,כאמור לעיל ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא
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מעורכת ההגרלה והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עורכת ההגרלה ו/או
מי מטעמה.
יובהר כי משתתף אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד ,ועל כן כל משתתף אשר יעלה בגורל יותר מפעם
אחת  ,תבוטל הזכייה ותערך הגרלה חוזרת.

ו .שונות

בהשתתפותו בתחרות ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו
את כל הוראותיו והוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
למשתתפים לרבות למשתתף הזוכה ,לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהי בקשר לשינוי
תנאי המצבע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה /טעות ו/או בקשר לכל נק ישיר
ו/או עקיף שיגרמו בגינם.
יובהר כי הפרסים הרגילים הינה באחריות חברת  ,Samsung Galaxyוהפרס הגדול הינו באחריות
חברת נסיעות "תלמה נסיעות" ( talma travel&tours ltdלהלן" :הספקים") ואין בעריכת המבצע ו/או
ההגרלות ע"י עורכת המבצע כדי להטיל עליה כל אחריות או חבות כלשהי בכל הקשור לטיבו של
הפרס ,איכותו ,תוקף מימושו ,אופן מימושו ואו כל טענה אחרת.
עורכת ההגרלה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו
למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ושאו כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות
המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
המשתתף מצהיר כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה המפקחת מכל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין
ו/או בעקיפין למבצע ו/או להגרלה ו/או לפרס ואו למימושו.
המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה איחור וכד' שמקורם בשיבושים
במערכות התקשורת הטלפוניות או הממוחשבות ו/או כוח עליון לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה
ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או פיצוי ו/או תרופה כלשהי.
כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיא ,מסכים ומאשר כי דבר השתתפות בהגלה ו/או במבצע וכן
זכייתו וקבלת הפרס עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים,
לרבות טלוויזיה ,עיתונות ,אינטרנט וכי בהתשתתפו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או
המשתתף הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו במגרת הסיקורים והפרסומים האמורים
לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה.
ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי החברה) בתיאום מראש (וכן ,באתר האינטרנט.
המשתתף בתחרות מסכים בעצם ההשתתפות כי סמכות השיפוט לכל טענה שתטען והכרעה בכל
מקרה של אי הבנה ,ספק או קושי לרבות בפרשנות התקנון תהיה נתונה לבית המשפט הרלוונטי בעל
הסמכותה העיניינית והמקומית והדין שיחול הוא הדין הישראלי בלבד.
עורכת ההגרלה מאחלת לכל המשתתפים ב ה צ ל ח ה!!!

