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השתתפותוביוםשנים)18(עשרשמונהלומלאו)1(אלה:כלעלהעונהאדם-"משתתף"
ביתרעמד)3(כדין;שהייההיתרבעלו/אוישראלתושבהוא)2(בפעילות;

התנאים המפורטים בתקנון הפעילות.
להשתתףרשאיםאינם18לגילמתחתקטיניםכיבמפורשבזאתמובהר

בפעילות ולא יוכלו לזכות בפרסים.

ולמלאהפעילותלעמודלהיכנסהמשתתפיםיוזמנוהפעילותתקופתבמהלך-"הפעילות"
בהתאםליולדתגרופהאגשלהלידהמתנתבפעילותההשתתפותהוראותאחר

בתיבתהודעהמסירתבאמצעותלחברהלשלוחכךובתוךזה,תקנוןלהוראות
ביותרוהיצירתיתהמעניינתהמקורית,ההודעהאתהפעילותעמודשלהדואר
שקיבלו.מיותרתהכיהלידהמתנתמהייספרובמסגרתההשופטים,צוותלדעת

לתוםעדהפעילות,תקופתכלבמהלךלפעילותלהצטרףיוכלמשתתףכל
תקופת הפעילות.

תקופת"
הפעילות"

]19/1/21[ליוםעד]8:00([בשעה]12/1/21[התאריכים:ביןתתקייםהפעילות-
].23:55[בשעה

לבטלהאולקצרהלהאריכה,הפעילות,תקופתאתלשנותרשאיתהחברה
בהתאםהבלעדי,דעתהשיקוללפישהיא,סיבהמכלמוחלט,באופן

הפעילותבתקנוןו/אוהפעילותבעמודעל-ידהיפורסמואשרלעדכונים
ו/אוולמשתתףהפעילות,בעמודהפעילותבתקופתיפורסםאשרהמעודכן

מיו/אוהחברהכלפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלתהאלאמטעמולמי
מטעמה בגין כך.

"מועמד לזכייה
בפרס"

הפעילותתקנוןלהוראותבהתאםבפעילותוהשתתףנרשםאשרמשתתף-
ביןהיההשופטיםצוותלהחלטתובהתאםהפעילות,תקופתבמהלך

ועמדביותר,והיצירתיתהמעניינתהמקורית,ההודעהאתששלחוהמשתתפים
ביתר הוראות תקנון הפעילות, יהא מועמד לזכייה בפרס.

בפרס,לזכייההמועמדיםמספראתלהקטיןאולהגדילרשאיתהחברה
לזכייהלמועמדו/אוולמשתתףוהבלעדי,המלאדעתהלשיקולבהתאם

בפרס לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך.

)2(הפעילות;תקנוןתנאיבכלעמד)1(אשר:בלבדלזכייה)1(אחדמועמד-"זוכה"
)3(הפעילות;תקנוןלהוראותבהתאםהפרסמימושו/אוקבלהממנונמנעלא

)4(הפעילות;בתקנוןהמפורטלמנגנוןבהתאםהחברהעל-ידיכזוכההוכרז
וטופסהמימוש,בתקופתהמימושלהודעתבהתאםבפרסהזכייהאתמימש

הזכייה, בהתאם להגדרת מונחים אלה בהוראות תקנון הפעילות.

https://www.instagram.com/grouphug_il/


מקצועאשתעםקצרההיכרותשיחתהכוללתGroupHugשללידהמתנת-"הפרס"
שלהאישייםהצרכיםלפיקבוצתייםמפגשים)20(לעשריםגישהבכירה,
יהיואשרהזוכהעבורורלוונטייםמוקלטיםתכניםלמבחרVODל-וגישההזוכה
הזוכהידיעללמנויההרשמהמיוםחודשיםשלושהלמשךלזוכהזמינים

.www.grouphug.onlineבכתובתהחברהאתרבאמצעות

חלקואוכולוהפרס,וטיבמהותאתלהחליףו/אולשנותרשאיתתהאהחברה
דעתהלשיקולבהתאםנוספים,פרסיםלהוסיףו/אוהפרסיםמספראתו/או

בתקנוןו/אוהפעילותבעמודיפורסמוזהלענייןעדכוניםוהבלעדי.המלא
הפעילות.

תביעהו/אודרישהו/אוטענהכללזוכהתעמודלאלזוכה,הפרסמסירתמרגע
לפימימושו,איאוהפרסמימושבגיןלרבותמטעמה,מיו/אוהחברהכלפי

ולרבותהזוכה,לצרכיהתאמתוטבעו,איכותו,הפרס,לסוגובהתאםהעניין,
בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.

"תקנון
הפעילות"

הוראות תקנון פעילות זה לעיל ולהלן.-

כללי.2

בדבראחריםלפרסומיםהפעילותתקנוןהוראותביןהתאמהאיו/אוסתירהשלמקרהבכל.2.1
הוראותתגברנההפעילות,תקנוןשינויבדברהחברהמטעםרשמיתהודעהלמעטהפעילות,

תקנון הפעילות לכל דבר ועניין.

החברה,שלהבלעדידעתהלשיקולבהתאםלעת,מעתלהשתנותעשויהפעילותתקנון.2.2
הואעתבכלהפעילותתקנוןשלהמחייבנוסחוהפעילות.בעמודזמיןיהיההמעודכןוהתקנון
לבדיקתהאחריותקודם.נוסחעלהסתמךאחראדםו/אוהמשתתףאםאףהמעודכן,הנוסח

הנוסח המעודכן המפורסם בעמוד הפעילות חלה על המשתתף בלבד.

וקביעותלפרס,ו/אואליהןהנוגעענייןכלעלו/אוהפעילותתוצאותעללערערניתןלא.2.3
החברה בעניינים אלה יהיו סופיות ומוחלטות ולא יבוא אחריהן דבר.

בכתובת:הזמיניםהחברהשלהכללייםהפרטיותומדיניותהשימושתנאיהוראותכימובהר.2.4
www.grouphug.online/tnc,הפעילות.עלהםגםיחולו

בתקנון הפעילות נעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. עמכן הסליחה..2.5

מוצגיםו/אוהמתואריםהשירותיםו/אוהמוצריםשלחזותאוצבעיםעיצוב,דגמים,תכונות,.2.6
ככלבלבד.המחשהלצורכיהינםכאמורהצגהו/אותמונהכללרבותהפעילות,במסגרת

ו/אוהמוצרלתיאורבצמודמסוימתנראותביןפערקייםכיחשדו/אוזיההשהמשתתף
זאתלתקןתפעלאשרלחברהלפנותהמשתתףיוכלבפועל,המצבלביןהמבוקשהשירות

בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי על התמונה.

הרשמה, השתתפות בפעילות וזכייה בפרס.3

בטרםהפעילותתקנוןאתהיטבלקרואיידרשבפעילותלהשתתףהמעונייןמשתתףכל.3.1
המשתתףמאשרבפעילות,השתתפותומעצםמהאמור,לגרועמבליבפעילות.ישתתף
תקנוןלתנאימסכיםאינךאםהדין.והוראותהפעילותתקנוןתנאיכלאתעצמועלומקבל

הפעילות, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשתתפותך בפעילות.

הרשתותבאמצעותתפורסםובנוסףהפעילותעמודבאמצעותזמינהתהאהפעילות.3.2
החברה,שלהביתאתרכגוןהפעילות,אתלפרסםהחברהתבחרשבאמצעותםהחברתיות
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היתרביןכפופה,בפעילותהשתתפותמשכך,וואטסאפ.אינסטגרםוטיק-טוקפייסבוק,
אותןשלהפרטיותומדיניותהשימושתנאילהוראותגםוהדין,התקנוןלהוראותובנוסף
אפשרותואתהפעילותאתלהסירהזכותאתלעצמהשומרתהחברהחברתיות.רשתות
לפלטפורמותהפעילותאתלהרחיבו/אוכאמורדיגיטליתפלטפורמהמכלאליההכניסה

נוספות בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

הוראותאחרולמלאהפעילותלעמודלהיכנסהמשתתפיםיוזמנוהפעילותתקופתבמהלך.3.3
לתיבתלשלוחכךובתוךהרלוונטי,והפוסטהתקנוןלהוראותבהתאםבפעילותההשתתפות

צוותלדעתביותרוהיצירתיתהמעניינתהמקורית,ההודעהאתהפעילותעמודשלהדואר
הלידהמתנתעליספרובמסגרתהוהבלעדי,המלאדעתולשיקולבהתאםהשופטים,

המיותרת ביותר שקיבלו.

לערעור,ניתנתשאינהומוחלטתסופיתהחלטההשופטיםצוותיקבלהפעילות,תקופתבתום.3.4
לזכייההמועמדהמשתתףשלההודעהאתויבחרוהבלעדי,המלאדעתולשיקולבהתאם

אשר הייתה המקורית, המעניינת והיצירתית ביותר.

בעמודלזכייההמועמדשםאתתפרסםהחברהלעיל,כאמורהשופטיםצוותבחירתלאחר.3.5
האינסטגרםלחשבוןהמקושרתהדוארבתיבתלזכייהמועמדאותועםקשרותיצורהפעילות

במסגרתהבפרס,לזכייהמועמדותובדבראותוליידעמנתעלוזאתההודעה,נשלחהממנו
הזכייההודעת"(להלןעמוקשריצירתלצורךשלוהניידהטלפוןמספראתלמסוריתבקש

שלושהעדהראשונההזכייההודעתעלהגיבלאלזכייהשמועמדככלכימובהר").הראשונה
לזכייהמועמדיהאאחרומועמדבפרסזכייתוותבוטלזכאותותפוגקבלתה,ממועדימים)3(

כנגדתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלכאמורלזכייהלמועמדתהאולאבמקומו,בפרס
יגיבלאלזכייהשהמועמדככלעצמועליחזורזהבסעיףהמנגנוןכימובהרכך.בגיןהחברה

אשרלזכייהמועמדכלכלפינכוןיהיהזהבסעיףהאמורוכלהראשונההזכייההודעתעל
החברה תיצור קשר לפי סעיף זה.

לצורךשלוהניידהטלפוןמספראתלחברהומסרהראשונההזכייההודעתאתשקיבללאחר.3.6
הודעתו/אושיחהבאמצעותלזכייהמועמדאותועםקשרליצורהחברהתנסהקשר,יצירת
SMS/כגוןנוספיםאישייםפרטיםמסירתלצורךהחברתיותברשתותהמייללתיבתהודעת

הצליחהלאשהחברהככלכימובהר").השניההזכייההודעת"(להלןדוא"לוכתובתשם
המועמדו/אולזכייההמועמדעםקשרליצורלרבותהשניההזכייההודעתאתלהשלים

החברהשלהראשוניהקשרניסיוןממועדימים)3(שלושהעדהחברהאלחזרלאלזכייה
ומועמדבפרסזכייתוותבוטלזכאותותפוגלזכייה,המועמדעםהשניההזכייההודעתלגבי
ו/אוטענהכלכאמורלזכייהלמועמדתהאולאבמקומו,בפרסלזכייהמועמדיהאאחר

ככלעצמועליחזורזהבסעיףהמנגנוןכימובהרכך.בגיןהחברהכנגדתביעהו/אודרישה
כלכלפינכוןיהיהזהבסעיףהאמורוכלהשניההזכייההודעתעליגיבלאלזכייהשהמועמד

מועמד לזכייה אתו החברה תיצור קשר לפי סעיף זה.

פרטיו,אתתואמתאינהאשרבשוגג,כלשהיזכייההודעתלזכייהמועמדו/אומשתתףקיבל.3.7
ידווח על כך לחברה בהזדמנות הראשונה ולא יהא זכאי לקבל את הפרס.

אודותאותותעדכןהחברהכנדרש,המשתתףזיהויולאחרהשניה,הזכייההודעתבמסגרת.3.8
החברהכן,כמוהחברה.שלוהבלעדיהמלאדעתהלשיקולבהתאםהפרס,מימושדרכי

עדלממשולדאוגהזוכהועלהפרס,למימושהאחרוןהאפשריהמועדאודותהזוכהאתתיידע
הודעתקבלתממועדימים)30(שלושיםעליעלהלאהפעילותתקנוןפיעלאשרזה,למועד

").המימושתקופתהזכייה (להלן "

יפוג,הפרסשלתוקפוהמימוש,תקופתבמהלךהפרסאתלממשידאגלאשהזוכהככל.3.9
השופטיםצוותיבחרזה,דבריםבמצבלממשו.עודיוכללאבפרסשזכהלזכייהוהמועמד

אשרמשתתףואותוהפעילות,במסגרתביותרויצירתיתמעניינתכמקורית,אחרתהודעה
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ככלעצמועליחזורזהבסעיףהמנגנוןהחדש.לזוכהו/אולזכייהלמועמדיהפוךאותהשלח
לאאשרלזכייהמועמדכלכלפינכוןיהיהבוהאמורוכלהפרסאתלממשידאגלאשהזוכה

אחריותכלתהאולאאיןלחברהכימובהרהמימוש.תקופתבמהלךהפרסאתלממשדאג
הפרסלמימושיכולתאיו/אוהמימושתקופתתוםמפאתהפרסלמימושאי-יכולתבשל

במהלך התקופה בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה.

והם,בלבדאחדבפרסאחדזוכהעדמקרהבכליהיוהפעילותתקופתבכל–הבהרהלשם.3.10
צוותעל-ידישנבחרהההודעהאתהפעילותדףשלהדוארלתיבתשלחאשרלזכייהמועמד

והיצירתיתהמעניינתהמקורית,כהודעהוהבלעדי,המלאדעתםלשיקולבהתאםהשופטים,
לעצמהשומרתהחברהכימובהרלתקנון.בהתאםהפעילותתקופתבמסגרתוהכלביותר,

את הזכות הבלעדית לקבוע יותר מזוכה אחד בפעילות.

לאהזוכהעל-ידילהמרהו/אולשינוילהחלפה,ניתןאינוהפעילותבמסגרתשיחולקהפרס.3.11
בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

כניסה לעמוד הפעילות והשתתפות בפעילות אינן מהוות ראיה ו/או הבטחה לקבלת הפרס..3.12

לרשתהמחוברבמכשירשימושלעשותהמשתתףעלבפעילות,להשתתףמנתעל.3.13
האינטרנט ומאפשר לבצע את הפעילות כאמור.

מחדלאומעשהמכלולהימנעלב,ובתוםהוגןבאופןבפעילותלהשתתףמתחייבהמשתתף.3.14
דופילהטילבהישאשרפעילותומכלהוגנות,בלתיבשיטותהזכייהאתלהטותיכולאשר

ו/או לפגוע ו/או לבזות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או מהמשתתפים האחרים.

ו/אובפעילותמהשתתפותלזכייהמועמדו/אומשתתףכללפסולרשאיתהחברהכימובהר.3.15
כאמורלמשתתףהדין.בהוראותו/אוהפעילותתקנוןבתנאייעמודשלאבמידהבפרסמזכייה

קבלתכך.בגיןמטעמהמיו/אוהחברהכלפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלתעמודלא
הפרס בכפוף להוראות תקנון הפעילות והדין.

אחריות.4

למיו/אולותהאולאאיןכיחוזרובלתימוחלטמלא,באופןבזאתומאשרמצהירהמשתתף.4.1
בכלמטעמה,ומיעובדיה,מנהליה,החברה,כלפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלמטעמו
אי(אובהלזכייהו/אובהההשתתפות)אי(אולהשתתפותלפעילות,והמתייחסהקשור
בפעילותשההשתתפותלכךומסכיםמודעהמשתתףהפרס).קבלתאי(אולפרסו/אוזכייה)
אוישירנזק,לכלאחריותמטעמהלמיו/אולחברהתהאולאאיןוכיהבלעדיתבאחריותוהינה
מועמדו/אולמשתתףשייגרמווסוגמיןמכלהוצאהו/אואבדןהפסד,גוף),נזק(לרבותעקיף

אתהמשמשיםהמכשיריםעםבקשרלרבותהפרס,ו/אוהפעילותעםבקשרזוכהו/אולזכייה
המשתתף לצורך הפעילות ו/או מימוש הפרס.

הפרסטיבו/אולאיכותאחראיםיהיוולאאינםמטעמהמיכלו/אועובדיהמנהליה,החברה,.4.2
באחריותיהאהפרסמימושמימושו.ו/אוהפרסעםבקשרתקלותו/אוהוצאותלנזקים,ו/או

תביעהו/אודרישהו/אוטענהכלמטעמולמיו/אולותהאולאלדין,ובהתאםבלבדהזוכה
כלפי החברה בגין כך.

מערכותבאמצעותומתאפשרתנערכתזושפעילותלוידועכיומאשרמצהירהמשתתף.4.3
מודעהמשתתףמשכך,ופועל.זמיןהאינטרנטלרשתשהחיבורככלרקוזמינהטכנולוגיות

במערכותאםביןתקלות,ו/אוהפרעותו/אושיבושיםו/אואירועיםלהתרחששעשוייםלכך
התקשורתבספקו/אועצמובמשתתףמקורןאשרתקלותו/אוהאינטרנטברשתו/אוהחברה

בפרסמלזכותו/אובפעילותמלהשתתףמהמשתתףלמנועכדיבהםישאשרבאלה,וכיוצא
הזוכההיותואובפרסלזכייהמועמדהיותואףעלהפרסמימושו/אוהפרסאתמלקבלו/או
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תביעה,ו/אודרישהו/אוטענהמכלהחברהאתלפטורמסכיםהזוכהו/אווהמשתתףבפרס,
וכי בכל מקרה המשתתף ו/או הזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם.

מקורםאשרהפרעהאואיחורשיבוש,תקלה,כלכיהמשתתף,מסכיםבפעילותבהשתתפותו.4.4
פיגועים,שביתה,ישראל),שאינםגורמיםאומדינותבין(לרבותמלחמהלרבותעליון,בכוח

אשראחראירועכלאואחר,מקוםבכלוביןבישראלביןבאלה,וכיוצאמגפהטבע,אסונות
סעדבכלהמשתתףאתיזכהולאהפעילות,תקנוןלהפרתכללייחשבלאבחברה,תלויאינו

ו/או זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

הפסקות,אומגבלותללאכסדרהתתקייםאותופרעלאשהפעילותמתחייבתאינההחברה.4.5
ותקלות.שגיאותדיוקים,איקלקולים,הפרעות,נזקים,מפניחסינהתהאטעויות,ללאתנוהל
רשאיתהחברהתהאלעיל,זהבסעיףהמפורטיםמהמקריםאחדבכלכיבזאת,מובהר
האמור,אתלתקןו/אולמזערמנתעלצעדבכלוהבלעדיהמלאדעתהלשיקולבהתאםלנקוט
ו/אוכלילהפעילותאתלבטלו/אוהפעילותתקופתתוםטרםהפעילותאתלהפסיקלרבות
דרישהו/אוטענהכלתעמודלאולמשתתףהבלעדי,דעתהשיקולפיעלאחרצעדבכללנקוט

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

מלהשתתףממנומנעההמשתתףשלרשלנותאופגיעהתקלה,כייוכח,בומקרהבכל.4.6
בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהא החברה פטורה מאחריות.

בעלות וזכויות קניין רוחני.5

איורים,עיצובים,לרבותהפעילות,בעמודהמופיעיםהתכניםכללרבותכולה,הפעילות.5.1
חומרוכלמחשבקודיישום,תוכנה,גרפיקה,טקסט,וידאו,ו/אואודיוקטעיתמונות,צילומים,

לגופיםו/אומטעמהמיו/אוהחברהשלקניינההנם"התכנים")או"התוכן"(להלןאחר
הקנייןדיניפיעלמוגניםוהםהחברה,בהםשעושהלשימושהסכמתםמסרואשרשלישיים

לאחור,הנדסההליךלבצעשינויים,בתכניםלהכניסמוחלטאיסורחלהחלים.הרוחני
עבודותליצוררישיון,להנפיקלשכפל,לבצע,בפומבי,להציגלשדר,להפיץ,לפרסם,להעתיק,
המפורשתהסכמתהאתלקבלמבליהתכניםמןחלקכלשלישילצדלמסוראולמכורנגזרות,

של החברה, מראש ובכתב.

אםוביןרשומותבזכויותהמדובראםבין(וזאתשהואוסוגמיןמכלהרוחניהקנייןזכויותכל.5.2
המתחם,שםזאתובכללהתכנים,ו/אוהפעילותעםבקשרנרשמו)שטרםבזכויותהמדובר

מסחריים,סודותכלכליות,זכויותעיצובים,יוצרים,זכויותהמסחר,שמותהמסחר,סימני
ויישארוהיובהם,הקשוריםאחרפרטאוענייןכלוכןהפעילותועיצובהצגתאופןהשיטות,

ו/אולתרגםלמכור,לשכפל,להפיץ,להעתיק,איןלפיכך,החברה.שלוהבלעדיהמלארכושה
לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל תוכן הפעילות ו/או התכנים.

נדרשכאשרהיתר,וביןשלישיים,צדדיםזכויותלכבדמנתעליכולתהכמיטבעושההחברה.5.3
מתןועל-ידילהשניתןהספציפיהשימושלרישיוןבהתאםמורשהשימושבאמצעותהדבר,
בפעילותהמוצגמסויםבתוכןלזכויותטועןכלשהוגורםו/אושמשתתףככלמתאים.קרדיט

באמצעותבהקדםכךעלהחברהאתליידעעליובו,עושהשהחברהלשימושמתנגדו/או
בתקנוןשמופיעהכפיהחברהשלהאלקטרוניהדוארכתובתבאמצעותבכתבהודעהמסירת

דוארכתובתוציוןהפגיעהמהותפירוטהפוגע,החומרמיקוםשלמדויקציוןתוךהפעילות,
זמןתוךהפנייהאתתבחןהחברהכאמור,הודעהלחברהשתימסרככללמענה.אלקטרוני

יוסרהתוכןשלישי,צדשלזכויותיונוגדאכןהמדוברבתוכןהשימושכיתמצאואםסביר,
מהפעילות והשימוש בו ייפסק.

תוכןכלו/אומוצריםשירותים,מידע,כתבות,פרסומות,פרסומים,תוכן,תכילשהפעילותככל.5.4
צדדיםשללאתריםהמשתתףהפנייתבאמצעותביןמטעמם,ו/אושלישייםצדדיםשלאחר

כניסהאזישלישי"),צדשל"תוכן(להלןבפעילותאלהשלהצגתםבאמצעותו/אושלישיים
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ו/אוהשימושתנאיו/אולתקנוןבכפוףהינושלישיצדשלבתוכןהמשתתףשלשימושו/או
דעת,חוותכלכימובהר,קיימים.שאלהככלשלישיים,צדדיםאותםשלהפרטיותמדיניות
שללתוכןביחסאחרתוכןכלו/אושירותאינפורמציה,הצעה,הצהרה,עצה,עמדה,הבעת

מעורבתאינהוהחברההחברה,בשליטתואינםשלישיצדאותושלהינםשלישי,צד
ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ואין ולא תהא לה כל אחריות בגין כך.

יוצריםזכויותלרבותהרוחני,הקנייןזכויותכלאתבידיוישכיבזאתומאשרמצהירהמשתתף.1.1
מההודעותאובפעילותלהשתתפותוקשורותאוהנובעותשקיימות,ככלומוסריות),(כלכליות
התוכןוכיהמשתתף")"תוכן(להלןהפעילותעמודשלהדוארלתיבתידועלשנשלחו

המשתתףכן,כמוכלשהם.שלישייםצדדיםשלמזכויותנקיותהןוכיעל-ידונכתבהמשתתף
הסכם,ו/אוהדיןהוראותשלהפרהמהוותאינוהמשתתףהתוכןכיהחברהבפנימתחייב
ו/אוהרעלשוןדינישלישיים,צדדיםשליוצריםוזכויותרוחניקנייןזכויותרקלאאךלרבות
הפרטיות,הגנתדינישלהפרהכלשהו,גוףו/אואדםשלטובבשםפגיעהו/אודיבההוצאת
לתביעהעילההמקיםפרסוםו/אומסולףו/אומטעהשקרי,מידעפרסוםצרכן,שלהטעיה

כלשהםהכנסהאבדן/הפסד/הוצאה/נזקלחברהלגרוםהעלולו/אואזרחיתאחריותו/או
וכיו"ב.

שהוא,סוגמכלהרוחניהקנייןזכויותכלעלבזאתמוותרהואכיומתחייבמצהירהמשתתף.5.5
המשתתףבתוכןוהזכויות,המשתתףתוכןבשקיימות,ככלומוסריות,כלכליותזכויותלרבות

מועברות בזאת לחברה באופן מפורש, תמידי ובלתי חוזר.

בהתאםהמשתתףבתוכןשהואסוגמכלשימושלעשותחייבת,לאאךרשאית,תהאהחברה.5.6
לשווק,להציג,להפיץ,להעביר,להעתיק,לשמור,רק,לאאךולרבותהבלעדי,דעתהלשיקול
משנה,רישיונותלהעניקנגזרות,יצירותליצורבפומבי,לבצעלערוך,לעבד,לשכפל,לשדר,
לרבותהשוניםהמדיהאמצעיבכללחלקו,אוכולוכאמור,המשתתףתוכןאתוכדומהלפרסם

שלישיים,צדדיםשלו/אוהחברהשלהאינטרנטאתריחוצות,ומסכישילוטעיתונות,טלוויזיה,
לשיקולבהתאםאחרתצורהו/אופורמטבכלוכןדיגיטליותופלטפורמותחברתיותרשתות

דעתה הבלעדי של החברה.

עםבקשראחריותכלתהאולאאיןמטעמהלמיו/אולחברהכימסכיםוהואלמשתתףידוע.5.7
יהיההואמהאמורכתוצאהנזקכלשייגרםבמקרהוכיבו,שימושו/אוהמשתתףתוכן

הפסד,עקיף,אוישירנזק,כלבגיןהחברהאתישפהו/אוויפצהלכךוהבלעדיהמלאהאחראי
כלפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכללותהאולאכך,בגיןלהשייגרמווהוצאההכנסהאבדן

החברה בגין כלל האמור לעיל ובכלל.

פרטיות ואבטחת מידע.6

הפרסמימושבמסגרתו/אוהזכייההודעותבמסגרתו/אוהפעילותבעמודלעיל,כאמור.1.2
לשמורמנתעלמאמציםעושההחברהמסוימים.אישייםפרטיםלמסורהמשתתפיםיידרשו

דיןכלהוראותפיעלתפעלהחברהשלהם.המידעעלולהגןהמשתתפים,פרטיותעל
.www.grouphug.online/tncבכתובת:זמינהאשרשלההפרטיותלמדיניותובהתאם

הפרטיותלמדיניותגםהסכמתךעצםעלמעידיםהפרסמימושו/אוזובפעילותהשתתפותך
של החברה.

אודותיאספוו/אושנמסרווהפרטיםהנתוניםישמרובהםכדיןרשומיםמידעמאגרילחברה.1.3
קשריניהולהפעילות,ותפעוללניהולהיתר,ביןהמיועדים,הפעילות,במסגרתהמשתתפים

המידעעיבודו/אוסטטיסטייםו/אושיווקייםתפעוליים,צרכיםשירות,ומתןהחברהלקוחות
לקוחותנאמנותועידודטיפוחגיוס,מכירות,וניהולתפעוללצורךלרבותאחרת,בדרך

לאכיבזאת,מובהראלה.למטרותישירדיוורלרבותותמריצים,מבצעיםקיוםבאמצעות
ברצונותלויההמידעמסירתוכיכאמורהמידעאתלמסורשבדיןחובהכלהמשתתףעלחלה

ו/אוהפעילותבעמודהמבוקשיםהפרטיםיימסרושלאככלזאת,עםיחדובהסכמתו.
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בפעילותלהשתתףיוכללאהמשתתףהפרס,מימושבמסגרתו/אוהזכייההודעותבמסגרת
ו/או לממש את זכייתו.

המידעוכיומדויקאמיןנכון,הינובפעילותבמסגרתשימסורהמידעכלכימצהירהמשתתף.1.4
הקלדתכיבזאתמובהרשלישיים.צדדיםעבורו/אובשםולאבלבדועבורובשמונמסר

כןוהעושהפלילית,עבירהואףאזרחיתעוולהמהווהבהחלט,אסורהכוזביםאישייםפרטים
צפוי להליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים אשר יגרמו לחברה עקב כך.

נקיטתתוךהמשתתפים,שלהמידעסודיותעללהגןמנתעליכולתהכמיטבעושההחברה.1.5
חדירהלמנועמנתעלמתקדמותאבטחהבטכנולוגיותושימושמקובליםזהירותאמצעי

למנועביכולתהאיןכידועאולםהמשתתפים,בפרטיותאפשריתפגיעהוסיכוללמערכותיה
זאת באופן מוחלט.

למשתתף,לשלוחרשאיתתהאהחברהכיומאשרמסכיםהמשתתףבפעילות,בהשתתפותך.1.6
מידעוכןשירותיהבדברמידעמסרונים,ו/אודוא"ללרבותדיגיטלייםבאמצעיםלעת,מעת

מרשימתלהסירומהחברהלבקשביכולתוישכימודעהמשתתףהחברה.שלופרסומישיווקי
להסרהלהוראותבהתאםתיעשהכאמורובקשהעת,בכלפרסומייםדיווריםלקבלתהתפוצה

מרשימת תפוצה אשר יפורטו בדיוורים הפרסומיים שתשלח החברה.

שימושלעשותתוכלהחברהכיבמפורשמסכיםהזוכההפעילות,תקנוןמהוראותלגרועמבלי.6.1
הפעילותבמסגרתהשוניםלצריכהוכדומה,תמונתו,שמו,כגוןאישימידעלרבותבפרטיו,
לעיל.5.6בסעיףגםכמפורטבאמצעיםזכייתו,אודותותמונותפרטיםפרסוםלשםובפרט

רשותדרישתו/אודיןפיעלממנהיידרשאשרמידעכללמסוררשאיתתהאהחברה.6.2
מוסמכת.

שונות.7

הואוכיהפעילותתקנוןאתקראכיומאשרמסכיםמצהיר,המשתתףבפעילותבהשתתפותו.7.1
כימסכיםהואהפעילות,תקנוןאתקראלאאםוגםהוראותיו,כלאתעצמועלמקבל

הוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

לשימושומיועדיםישראללמדינתמותאמיםבההמופיעיםהתכניםכללרבותהפעילות,.7.2
AS(שהיאכמותלמשתתפיםומוצעתאחרת,צויןכןאםאלאישראל,במדינת IS.(החברה

זאת,עםיחדועדכני.מדויקנכון,יהאבפעילותהמופיעשהתוכןמנתעלמאמציםעושה
אוטכניותטעויותבושנפלוו/אושלםאינוהתוכןכיויתכןלכך,מתחייבתאינההחברה
המצויהמידעושלמותדיוקלעדכניות,כלשהיבאחריותתישאלאהחברהולכןאחרות,

בפעילות.

ובניהחברהשלושותפיהמנהליהעובדיה,החברה,עלאסורהבפעילותההשתתפות.7.3
משפחותיהם.

244בסעיףכהגדרתההגרלהמהווהאינההתקנוןלהוראותבהתאםהפעילותספק,להסרת.7.4
לחוק העונשין אלא פעילות שזכייה בה תלויה ביכולת ואינה תלויה בגורל ומזל.

השיפוטסמכותבלבד.הישראליהדיןהואממנוהנובעוכלזהפעילותתקנוןעלהחלהדין.7.5
הייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.

ו/אודרישהו/אוטענהכללגביההתיישנותתקופתכיבזאת,ומאשרמסכיםמודע,המשתתף.7.6
כהסכםבכךרואיםוהצדדיםחודשים,)6(שישהשללתקופהתוגבלהחברה,כנגדתביעה

.1958התשי"ח-ההתיישנות,לחוק19בסעיףכמשמעוההתיישנותלתקופת

יצירת קשר.8
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הדוא"ל:בכתובתלחברהלפנותיוכלהמשתתףבקשה,ו/אושאלהעניין,בכל.8.1
contact@grouphug.onlineליצירתהמלאיםהפרטיםאתלכלולישלחברהתכתובתבכל

קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בתוך זמן סביר.
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