תקנון תחרות בפייסבוק של פעמית סטור
מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים שעל פיהם תתנהל פעילות
"מצטלמים בחנות של פעמית סטור " בעמוד הפייסבוק של פעמית סטור.
תקנון זה חל על כל המשתתפים בתחרות
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
פרטי התחרות
 .1תחילתה של התחרות בתאריך 10.09.17-20.09.17
 .2לצורך ההשתתפות בתחרות יתבקשו המשתתפים להעלות לעמוד הפייסבוק של
פעמית סטור תמונה שלהם באחת מחנויות הרשת במהלך תקופת המבצע
 .3את התמונות יש להעלות אך ורק לדף הפייסבוק של פעמית סטור כתגובה לפוסט
הפעילות
 .4בשליחת התמונה מעניק המשתתף לפעמית סטור הרשאה להשתמש בתמונה
לטובת אמצעי שיווק ככל שהיא תראה לנכון ללא כל תמורה שתשולם למשתתף.
 .5פעמית סטור תבחר  2זוכים שעמדו בכללי הפעילות באופן אקראי
 .6ההשתתפות מותרת לגילאי  18ומעלה עובדי החברה ובני משפחותיהם לא יוכלו
להשתתף בפעילות
 .7כל אחד מ  2הזוכים בפעילות יקבל שוברי קניה בשווי  ₪ 200כ"א
 .8אין החברה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס.
 .9לצורך מימוש הפרס שם הזוכה יתפרסם בעמוד הפייסבוק של החברה תשלח אליו
הודעה פרטית עם הפרטים על אופן איסוף הפריטים
 .10אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות .פעילות זו תגרום לעצירת
התחרות או השעיה של הגורם הפוגע ומניעת הפרס ממנו ללא החובה למתן הסבר.
 .11לחברה שמורה הזכות בכל עת ,לפי שיקול דעתה להחליף /לשנות /לבטל את פרטי
המבצע ,ואת מועד מימוש הפרס ולהציע במקום פרס חלופי ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה.
 .12המשתתפים מסכימים מראש וכתנאי לקבלת הפרס שבמידה ויזכו בפרס לחברה
מוקנית הזכות לפרסם את תמונתם ושמם באמצעי המדיה השונים כזוכים בפעילות.
שונות
 .1בעלי פרופיל בפייסבוק שאינו ניתן לזיהוי ע"י שם ו/או תמונה בהצגת תעודת זהות לא
יהיו זכאים לפרס .על מנת לקבל את הפרס מנהלי התחרות רשאים לדרוש הצגת
תעודת זהות בכדי למנוע זיופים.
 .2הנהלת התחרות רשאית ע"פ שיקול דעתה ,לפסול או לבחור משתתף ללא חובת
מתן הסברים.

 .3כל משתתף בתחרות מקבל על עצמו את תקנון התחרות ופוטר את החברה מכל
טענה ,דרישה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין בקשר עם התחרות הזכייה
ו/או אי הזכייה בלא יוצא מהכלל.
 .4לכל שאלה /פנייה בעניין התחרות ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון
 074-7937035-6בין השעות  09:00-15:00או באמצעות המייל
peamit@peamit.co.il
 .5החברה רשאית להוריד ו/או למחוק כל תמונה או תוכן פוגעני מעליב מכל סוג שהוא.
בהצלחה !

