
 "החיוך הלבן ביותר של ישראל" תקנון השתתפות בתחרות

  כללי

)להלן:  Colgate Palmolive Israel Ltd. on behalf of Colgate Palmolive SAS תחבר .1

תחרות, כהגדרתה להלן, בקרב גולשים בעלי חשבון באתר הרשת החברתית  תקיים"(, ההחבר"

Instagram ,  בכתובת

https://www.instagram.com/explore/tags/israelswhitestsmile/ (" :ודף  האתרלהלן

 (. , בהתאמה"התחרות

יוזמנו הגולשים לקחת חלק בפעילות שבסופה יוכלו לזכות בפרס, , כמורט להלן, התחרותבמסגרת  .2

 והכול כמפורט להלן.

, והשתתפות בתחרות ותהחברלבין  בתחרות ומסדיר את היחסים בין המשתתפים קובעהתקנון  .3

יש לקרוא בעיון את התקנון הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן,  מהווה ומבטאת

. בהשתתפותך בתחרות הינך מאשר ומקבל על עצמך את כל הוראות התקנון. לכן, במידה במלואו

 אינך רשאי להשתתף בתחרות. אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם,ו

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד. .4

 שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה .5

 והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

פה, מכל -תאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעלבכל מקרה של סתירה ו/או אי ה .6

 שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. מין וסוג

 בתחרותהשתתפות 

 (פרופיל)גולשים בעלי אזרחות ישראלית ובעלי חשבון וכרטיס אישי רשאים להשתתף  בתחרות .7

 .("המשתתפיםלעיל ולהלן: ")בהתאם לנוהלי תקנון זה  בתחרותואשר ישתתפו  Instagram-ב

 מובהר בזאת, כי ההשתתפות במבצע ומימוש הפרסים מהווים הסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו. .8

 14:00בשעה 17.2.2019-ה שלישי ביום  סתייםתו 3.1.2019 ה ראשוןביום  תחל התחרות .9

, לקצרה או להאריכה, על התחרותרשאית לשנות את תקופת  החברה. ("התחרות תקופת" להלן:)

 וללא הודעה מראש. פי שיקול דעתה הבלעדי

תמונה להעלות  המשתתפיםעל  פרסים כדלקמן: ושאתתתקיים פעילות נ התחרות תבתקופ

 . IsraelsWhitestSmile#מחויכת שלהם לעמוד האיטנסטגרם האישי עם ההשתאג  

 

של משתתף  ו/או לדף הפרטי Instagram-לא יעלו לעמוד המצהירים ומתחייבים שהמשתתפים  .10

ו/או פוגע  כל חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע (בו מפורסמת התחרות)אחר 

הפוגע  בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר

המשתתפים  טריד משתתפים אחרים.בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או לה

העשוי  תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, Instagram -לא יפרסמו ו/או יעלו לדף ה

 להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת

חרים ולא יספקו מידע הוראת כל דין. המשתתפים לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתתפים א

 חומר פרסומי ומסחרי כלשהו התחרותפעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתתפים לא יעלו לדף  על

 נזקים. לחברהולא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום 

רשאית להסיר מועמדות של משתתף אשר לא ימלא את המפורט לעיל ו/או שיפעל בכל  החברה .11

העשויה לפגוע אם בעקיפין או במישרין בה או במשתתפי המבצע, וזאת על פי שיקול דעתה  דרך

 מתן הודעה מראש. הבלעדי וללא



בפרס תהיה  יובהר, כי ניתן להשתתף בפעילות ללא הגבלה, אולם הזכייהלאמור לעיל,  ףבכפו .12

 אפשרית פעם אחת בלבד. 

 הפרס הניתן לזוכה בתחרות

שהייה זוגית ללילה במלון, ארוחה זוגית במסעדה. פרס בשווי  הניתן על זכייה בתחרות הינו הפרס .13

  ש"ח שינתן לזוכה אחד בתחרות. 2500

 בלבד. התחרותתתאפשר בתום תקופת  הפרס קבלת יובהר כי  .14

  פרסום ושימוש בתמונות המועלות על ידי גולשים בדף התחרות

בתמונות המועלות לדף התחרות, לעשות כל שימוש  המאשרים לחבר והמשתתפיםהגולשים  .15

כל תביעות ו/או זכויות ו/או  להםלא תהיינה ומסכימים ומצהירים כי  לרבות לשם פרסום החברה,

בקשר עם התמונות ו/או כל שימוש שיעשה בהן )ובכלל זה זכות לקבלת תמלוגים  מהחברהדרישות 

 שה בהן(. מאיזה סוג שהוא בגין התמונות או כל שימוש שייע

 האת התמונות לפי שיקול דעת תערוך שהחברהכי אין מניעה  מאשרים הגולשים והמשתתפים .16

כי אפשר והתמונות  להם, כי ידוע הגולשים והמשתתפים מאשרים ומצהיריםהבלעדי והמוחלט. 

תופצנה ברבים, לרבות ברשת האינטרנט, בעיתונים, בעלונים, בטלוויזיה, במודעות ובשלטי חוצות 

והם התמונות כאמור  לפרסוםהבלתי חוזרת  הסכמתםאת  ובהשתתפותם בתחרות הם נותנים

 בהקשר זה. כנגד החברהעל כל טענה בזה  מוותרים

כי מלוא זכויות הקניין הרוחני בתמונות יהיו בבעלותה  הגולשים והמשתתפים מאשרים ומצהירים .17

יכתן, לעיבודן, למיסחורן והפצתן לער להביא לשידורן, תרשאי אתההיא וכי  החברההבלעדית של 

בארץ ובחו"ל, בכל אמצעי ובכל מדיה ובמספר בלתי מוגבל של פרסומים ובלתי מוגבל לתקופה, 

 זכאים לכל תמורה בגין פעולות כאמור. יהיולא  םכל מי מטעמ הגולשים והמשתתפים וכן וכי 

 .ובאישורם מבחירתם, ביוזמתםכי התמונות צולמו  הגולשים והמשתתפים מצהירים ומאשרים .18

 הזכייה בתחרות והפרס

ובלתי ניתנת לערעור  ותהא סופית החברהתיעשה על ידי צוות  ובפרסבתחרות  הקביעת זהות הזוכ .19

 או השגה.

 ולהציע הפרסשמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את  לחברה .20

 החברהבמקומם פרס חלופי אשר יהיה שווה ערך, ולמשתתפים לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד 

 כנגד מי מטעמה. או

 להמחאה או להעברה לאחר. ניםבלבד ואינם נית לזוכההפרסים הינם לשימוש אישי המיועד  .21

 אופן קבלת הפרס

לתאם  , על מנתייצור קשר עם הזוכים החברהעסקים מיום סיום תקופת התחרות נציג  ימי 14 עד .22

 . קבלת הפרסאופן  את

בכל אמצעי מדיה ובכל  הןופרטי ן, דמותההזוכשומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם  החברה .23

, עשויה להיות בתחרותעת שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים 

מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט 

 בתחרותבהשתתפותו  החברה.או  התחרותולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של 

, במסגרת הסיקור והפרסומים פרטיו, לרבות שמו ותמונתומביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום 

 החברההאמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד 

 בהקשר זה.



 מתן פרטים

רשאית לשלוח לחשבון שלך באתר מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה )וצדדים שלישיים  החברה .24

ה. מסירת הקשורים עימה(  ואתה תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמ

, כפי שתבוא בתירותוהיא כפופה להסכמתך להשתתף  קולגייט פלמוליבהמידע תתבצע על ידי 

 .בתחרותלידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום להשתתפות 

 שמירת פרטיות

 תשמור על פרטיות הגולשים והמשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים החברה .25

מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י המשתתפים והמשתתפים למי שאינו 

 עצמם.

שם טלפון לחברה, הכוללים: כרוכה במסירת פרטים אישיים ו/או הזכייה בתחרות ההשתתפות  .26

 .("הנתונים" :להלןמייל וכתובת )

ביצוע תוך כדי  שלא למסור ו/או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיע אליההחברה מתחייבת  .27

 .הדיןלהוראות  הסכם זה, אלא בהתאם

 ויתור ופטור מאחריות

 ו/או מי החברהההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.  .28

מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם 

השתתפות ו/או אי השתתפות בתחרות או בכל חלק ממנה המשתתפים עקב ו/או בקשר עם  למי מן

 .הפרסמימוש  לרבות לעניין

באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר  מטעמןמי ו/או ו/או  החברההמשתתפים פוטרים בזאת את  .29

לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו  מאחריות כלשהי

 .מימושובפרס וכתוצאה מזכייה 

בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של  תשאו/או מי מטעמה לא  החברה .30

לכל פגיעה ו/או  אחראית אינה והיא, Instagramהמוצגים על ידי המשתתפים באתר  התכנים

בקשר יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים,  זכויותהדין, הפרה של 

 ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר Instagram עם התכנים המוצגים באתר

 חלה על המשתתפים בתחרות באופן בלעדי. והאחריות כולה ו/או דף התחרות

 ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר החברה .31

Instagram כולם או חלקם, ו/או דף התחרות י השירותים הניתנים באתרכ והיא אינה מתחייבת ,

וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית או מפני קלקולים,  יינתנו כסדרם בלא הפסקות

ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי  החברהובקווי תקשורת, אצל  נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה

אינה אחראית לכל מעשה או  והחברהבצדדים שלישיים  ,מטעמה. פעילות האתר תלויה, בין היתר

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית

 ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. למשתתף ו/או גולש

ה שיקול דעת, על פי ממנהחלקים את התחרות ו/או שומרת לעצמה את הזכות לבטל החברה  .32

במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש  לרבות, אך לא רק הבלעדי

 בתחרות.היכולת מלהשתתף  בה כדי למנוע ממשתתפים את

, על פי ה, תקופתהונהלי ה, מתכונתה, תוכנה, שלביהתחרותרשאית לשנות את מבנה  החברה .33

 התחרותכאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת דף  התחרותחלט. על שינוי תנאי המו שיקול דעתה

 אשר ימצאו לנכון. ו/או בכל דרך אחרת

 סמכות שיפוט והדין החל



על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית  .34

 ו בלבד.יפ-אביב-התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל בקשר עם

 שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף  .35

כלשהוא בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, 

במידה וההשתתפות התבצעה תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר 

ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, ו/או שפעל באמצעים תום לב, 

 שאינם כשרים וראויים, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

הפרס עצמו הינו באחריותם הבלעדית של הספקים/יבואנים/יצרנים, לפי העניין. מובהר, כי החברה  .36

אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרס ולכל תקלה, אבדן ו/או כל  ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל

 נזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


