
 

 

 

 הצהרות והתחייבויות המשתתף

בהשתתפותו בתחרות, המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את התקנון והבין את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו  .1

ליטול חלק בתחרות ולהתחייב לקבל על עצמו את כל תנאי ויחייבו לכל דבר ועניין. משתתף פוטנציאלי שאינו מסכים 

 אינו רשאי להשתתף בתחרות. –תקנון זה 

 זכאי להשתתף בתחרות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר: .2

המורשים להשתתף בתחרות הם משתתפים כהגדרתם לעיל, ובתנאי שהמשתתפים הינם תושבי ישראל ושגילם  2.1

 .18מעל גיל 

החודשים האחרונים שקדמו למועד תחילת התחרות בלבד )החל  12-ישה והזמינו קפה בלקוחות אשר ביצעו רכ 2.2

 "(.לקוח ו/אולקוחות ( )להלן: "2019 ספטמבר מתחילת

 כפי שנדרש בתקנון זה.לאינסטגרם ותייגו אותה  בהתאם לתנאי התחרותלקוחות אשר העלו תמונה  2.3

בסטורי של המשתמש שלו לשם השתתפות כדין בתחרות, הלקוח יצלם את הקפה שהכין ממוצרי אספרסו קלאב בלבד,  .3

  espressoclub@עמוד האינסטגרם של אספרסו קלאבתייג את וי"( אינסטגרם"-" והסטורי)להלן: "באינסטגרם 

 ."(התחרות)להלן: "

 אחד בלבד. תמונות לתחרות, אך במידה ויזכה, יקבל פרסכל משתתף רשאי לשלוח כמות בלתי מוגבלת של  .4

התמונות שיבחרו על ידי צוות אספרסו קלאב כתמונות המוצלחות והמתאימות לערכי המותג בצורה ההולמת ביותר  זוג .5

 "(, יזכו את הזוכים במארז הכולל: קובייה מעוצבת לקפסולות, זוג כוסותהזוכים" ו/או "הזוכהיזכו בתחרות )להלן :"

 "(.הפרסשרוולי קפה. )להלן: " 2-, ערכת אירוח ולאטה כוסות אספרסו, זוג כפיות 4טה, סט אל

 . 6/10/20ותסתיים ביום  29/9/20התחרות תתקיים החל מיום  .6

 מובהר כי שופטי התחרות יקבעו לפי שיקול דעתם הבלעדית את זהות הזוכים מבלי מחויבות לנמק את ההחלטה. .7

הווה את הסכמת הזוכה לפרסום שמו המלא ו/או תמונתו באמצעי פרסום שונים, לרבות תנאי להשתתפות בתחרות מ .8

אתר האינטרנט של עורכי התחרות ו/או דף האינסטגרם של עורכי התחרות ו/או מי מטעמם ו/או מדיה כתובה בפריסה 

תהיה כל זכות  ארצית, ללא תמורה כלשהי, למעט התמורה העשויה לצמוח מעצם ההשתתפות בתחרות, מבלי שלזוכה

בקשר עם הפרסום. מובהר כי לא חלה חובה על עורכי התחרות לפרסום האמור )למעט אם חובה כאמור חלה עליהם 

 מכח דין מחייב( וכי הוא יעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות.

על הזכויות בתמונות, כל משתתף אשר העלה תמונה ותייג אותה כמתבקש בתנאי תקנון זה מצהיר ומאשר כי הוא ב .9

שהינן מקוריות וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות השימוש בהן, הינן בבעלות המשתתף וכי הינו רשאי למוסרם 

 לצורך פרסום.

אם המשתתף אינו בעל הזכויות בתמונות שהוא העלה לדף התחרות, בהעלאת התמונות, המשתתף מצהיר ומאשר כי  .10

 הזכויות המתירה לו למסור את התמונות ולתת בהן זכות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. הינו בעל הרשאה כדין מבעל

 לקוח שזכה בפרס לא יוכל לזכות בו שוב והוא יעבור לבה בתור שיבחר כזוכה בתחרות. .11

עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות ושיקולל הדעת הבלעדי לפסול כל תמונה שהיא  לפי שיקול דעתם  .12

ינה ראויה ו/או אינה עולה בקנה אחד עם מטרות התחרות ו/או מכילה תוכן מזיק מלהשתתף הבלעדית, אשר א

 בתחרות על כל שלביה ו/או לעלות לדף התחרות וכן למחוק מדף התחרות כל תמונה כאמור. 

 

 

 

 


