
 

   bip.co.ilב "גבוה וגרינבאוםמבצע "לפעילות גולשים תקנון 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 הגדרות .1

סרטון חתונות  שולחים ביפט באתר האינטרנ הגולשים "פעילות"
 היזכמצחיק ביותר ה כאשר האייטם .מצחיק"( אייטם)"

 . בפרס השולחאת 

באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט גולש  "משתתף"
שנים או  14בן להוראות תקנון זה ואשר הינו בהתאם 

לא יוכל  14כי משתתף אשר הינו מתחת לגיל , מובהר. ריות
 .לזכות בפרס

ראול  מרחוב 513236018. פ.מ ח"בע ביפ ערוץ הצחוק "ביפ"
 .תל אביב, רמת החייל 12ולנברג 

 , א"ת 8ל "ריב, מ"אקופן מערכות ירוקות בע "ספק הפרס"
 /http://ecofun.co.il   514540137. פ.ח

.פרי יצירתו של המשתתף" חתונות"בנושא  מצחיקסרטון  "אייטם"
     

 
 www.bip.co.il:  אשר כתובתו היא ביפפורטל  "האתר/אתר האינטרנט"

 וואט  250אופניים חשמליות דגם פולדי מתקפלות  "הפרס"
 

 בפעילות הכזוכ ביפעורכי נבחר על ידי שם אייטה "הנבחר םאייטה"

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים /בכל מקרה של סתירה ו .2.1
 . תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, לרבות בעיתונותפעילות כלשהם בדבר ה

 . לצרכי פרשנותתשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .2.2

 כללי -פעילות ה .2

 משתתפיםהיוכלו  ביפבאתר " גבוה וגרינבאוםמבצע "במסגרת פעילות : תיאור הפעילות .3.1
לשלוח אייטם על  כדי" .כיצד ניתן להשתתף בפעילותקרוא את תיאור הפעילות ולקבל הסבר ל

יפורסמו  האייטמים. " גבוה וגרינבאום"דף הפייסבוק של באמצעות  שלוח לינקהמשתתף ל
 ."גבוה וגרינבאום"וכן בעמוד הפייסבוק של התכנית  במסגרת אתר הפעילות

 :להלן 12:00בשעה  28.08.2011 ראשוןועד ליום  28.07.2011החל מיום חמישי : משך הפעילות .3.2
 "(. תקופת הפעילות"

 ולפרסם שם " גבוה וגרינבאום"הפייסבוק של מוד להיכנס לעכל משתתף יוכל  .3.3
, המשתתף מצהיר ומתחייב כי האייטם שיפורסם. פרי יצירתו אייטם

וכי אין לצד שלישי , הינו פרי יצירתו המקורית והבלעדית, במסגרת פעילות זו
 . כל זכות באייטם מכל סוג ומין, כלשהו

  .כמפורט להלן, שיקול דעתה הבלעדילפי  האייטם הנבחראת תבחר  ביפ .3.4

או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה /תהא רשאית להאריך ו ביפמובהר בזאת כי  .3.5
 .הבלעדי

 

 

http://ecofun.co.il/
http://www.bip.co.il/


 2 

 השתתפות בפעילות

יקרא  "  גבוה וגרינבאום " לדף הפייסבוק שלמשתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס  .2.1
גבוה "דף הפייסבוק של פוסט באייטם באמצעות את הועל פיו ישלח  בדףאת ההסבר 

 .  https://www.facebook.com/VideoLifeProductions?sk=wall אשר כתובתו "וגרינבאום
 ".פייסבוק"על הגולש להיות רשום ב יובהר כי 

או ספק הפרס יהיו רשאים לפסול על פי שיקול דעתם הבלעדי את הענקת הפרס /ו ביפ .2.2
 . או בתנאי מתנאי תקנון זה/לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו

על ידי המשתתף  יפורסםש הסיר אייטםתהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ל ביפ .2.3
או /או להוציא לשון הרע ו/בזות ואו ל/לפגוע ו עלול האייטםכי  ביפככל שיעלה חשד ב
  .או להפר כל דין/לפגוע בשמו הטוב ו

 בחירת הזוכים .3

. המוחלט והסופי, בפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי האת הזוכ ביפתבחר , בתום תקופת הפעילות
 .בדבר הזוכה בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך ביפהחלטתה של 

 

  איתור המועמדים לזכייה .4

  .באמצעות פרופיל הפייסבוק שלוהמשתתף  יעשה בהתאם לפרטיי הזוכהאיתור  .4.1

הודעה אל הגולש באמצעות פרופיל  כי איתור הזוכה יתבצע על ידי שליחת, יובהר .4.2
שעות יעשה  24בתוך הודעה ככל שהזוכה לא ישיב ל. האייטם ממנו התקבל הפייסבוק

במשך פרק ליצור עמו קשר  ביפלא עלה בידי או /ו זוכהתר הבאם לא או .לאתרו שובניסיון 
, שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמואו /ו כאמור ההודעהשליחת ממועד  שעות  48 זמן של
 . הבא אחריו הזוכהאת  ביפתבחר , שלא עמד בתנאי תקנון זההוברר 

לרבות ובלא לגרוע , לתנאי תקנון זהתחשב להסכמת הזוכה  פעילותצם ההשתתפות בע .4.3
 אייטם ששלחלשימוש בו ולצילומ, כאמור האישיים ופרטילפרסום , מכלליות האמור

או מדיה /או מדיה סלולרית ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/ושידור במסגרת 
לצורך פרסום  באייטםהמשתתף מסכים ומאשר כי האתר רשאי לעשות שימוש . אחרת

  .פעילותבההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות  .או קידום האתר/ו

 

 הפרס .5

   .מחנות הספקזמין את הזוכה לבוא לאסוף את הפרס ביפ ת, הלאחר איתור הזוכ .5.1

זיכוי  ןלא יינתכלשהו וכן  להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר ןנית והפרס אינ .5.2
 .כספי

או נזק שייגרם לזוכה /או בעיה ו/ו תקלהבאחריות בגין תישא  לא או ספק הפרס/ו ביפ .5.3
או /דרישה ו, מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענההזוכה  .פרסמימוש הבקשר עם 

 . בקשר עם מימוש הפרס ביפתובענה כנגד 

או כל תקלה אשר /ו ואיכות או/ו אחראית לטיב הפרס תהיהלא  או ספק הפרס/ו ביפ .5.4
י או מ/זוכה וה מוטלת על ( כולו או חלקו)למימוש הפרס  בכל הנוגע האחריות .בו תגלהת

, לגבי כל נזקאו תובענה /דרישה ו, מכל טענה האו כל מי מטעמ/ו ביפפוטרים את מטעמו 
או /אשר ייגרם ו, או כל פגם אחר/או איחור במימוש הפרס ו/שיבוש ו, אי תקינות, קלקול

 .או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס/אשר יתגלה ו

שלא  םרשאי או ספק הפרס יהיו/ו ביפ מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .5.5
שהגיע או /שזכה בו לכאורה ולמסור את הפרס לידי מי או שלא /לקבוע משתתף כזוכה ו

 .מכל בחינה שהיא, אינו כדיןשאליו במעשה עבירה או במעשה 

 כללי .6

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, תתפותו בפעילות מסכיםשהב .6.1
לא החל בהשתתפותו בפעילות בוגם אם  ללא כל סייג הוראותיו התקנון ומקבל עליו את
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או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו /מסכים המשתתף ו ,קרא את התקנוןש
 . לכל דבר ועניין

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו  האינ המי מטעמאו /ו ספק הפרסאו / ו ביפ .6.2
על , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו, החשמל, לפעילותן התקינה של רשת הטלפון

מניעת  ,הוצאות ,נזקים, ניתוקים, הפרעות, כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות
 .או בעקיפין/במישרין ו, פעילותבקשר עם ההשתתפות ב אשר יגרמו למשתתף, ב"רווח וכיו

 (שינויים סבירים) האו לשנות את תנאי/ו פעילותאו לבטל את ה/להפסיק ו תירשא ביפ .6.3
 .הבלעדי העל פי שיקול דעת, מכל סיבה שהיא, בתקנון זה

במקרה בו  העל פי שיקול דעת, מהפעילותאת הזכות לבטל חלקים  השומרת לעצמ ביפ .6.4
מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את , שיבוש, יתברר כי חלה תקלה
 .באופן תקיןפעילות או מלערוך את הפעילות היכולת מלהשתתף ב

לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר פעילות לכל משתתף שהוא ב, מען הסר ספקל .6.5
או בקשר /ו, או טעות כאמור לעיל/עקב תקלה ו או ספק הפרס/ו ביפ לפעולות בהן תנקוט

שייגרמו להם עקב פעולות , לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, או עקיף/נזק ישיר ו ללכ
 .או עקב פסילת זוכה/כאמור ו

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת  ביפ .6.6
במהלך  רשייווצאו כל מצב בלתי צפוי /או בעיה ו/תקלה וו ובנוגע לכל או בקשר עמ/ו

ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל  בתקנון זה ובין אם לאו בין אם צוינו במפורש, פעילותה
 .כך

 .ובני משפחותיהם ספק הפרסו ביפאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .6.7

 


