
  

 " כנס אילת אילות Happy Hour"  מבצע הגרלת תקנון 
 יערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית,  ההגרלה ת

 1977 – לפי חוק העונשין, התשל"ז

 הגדרות .1

 

   ").אורטראת"א (להלן גם " 94מרחוב יגאל אלון  בע"מ   חברת ארטרא    -"גרלהעורכת ה"

 

ע  פרס  תהגרל -" הההגרל" ההגרלהידי  -ל הנערכת  זה    עורכת  תקנון  להוראות  בהתאם 

מסחרית   לפרסומת  הגרלות  לעריכת  כללי  היתר  מתן  בדבר  להודעה  ובהתאם 

"), ואשר תקנון זה  ההיתר הכללי(להלן: "   1977  –תשל"ז  הלפי חוק העונשין,  

 .  ההוא תקנונ 

 

עו"ד    הובהתאם להיתר הכללי תהי  עורכת ההגרלההמפקחת, אשר מונתה בידי     -" תהמפקח"

  . 6296309 אביב-תל 4, משרד שבלת ושות', רחוב ברקוביץ' עדי שוחט

 

הבאים    -" משתתף" התנאים  כל  על  שיענה  מי  לאירוע \המשתתף  :במצטברכל  יגיע    ת 

Happy Hour  שיתקיים  ב אילות,  אילת  ביום  כנס  אילת  דן  במלון 

 . ועאצל נציגי הכנס בכניסה לאירויירשם  ")האירוע (להלן " 16.12.2021

 

הא  -" הגרלהתקופת ה" מועד  הינה  ההגרלה  ועד    16:00בשעה    16.12.2021ביום    -ירוע  תקופת 

ה.  17:00בשעה    16.12.2021יום   הזכות   הלעצמ  תשומר  הגרלהעורכת   את 

  .את התקופה האמורה, לפי שיקול דעתהלהאריך או לקצר 

 

ה  -" הגרלהאתר ה" של  האינטרנט  האינטרנט  ,הגרלה אתר  אתר  הכנס  יהיה    : שכתובתו  של 

www.eilatenergy.org 

 

   .בהוראות תקנון זה  ו, ואשר עמדההגרלה בגורל בעל םאשר שמ פיםהמשתת  -" יםהזוכ"

 

 פרשנות  .2

לבין פרסומים אחרים כלשהם  2.1 זה  בין הוראות תקנון  אי התאמה כלשהי  ו/או  בכל מקרה של סתירה 

הה הוראות   הגרלבדבר  תגברנה  באמצעי התקשורת,  פרסומים  לגרוע,  מבלי  אך  לרבות,  המבצע,  או 

 תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.  2.2

 בתקנון זה.  כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ייעשה בהן שימוש לפרשנות האמור 2.3

http://www.eilatenergy.org/
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 בהגרלה ההשתתפות  .3

בסעיף    בהגרלה 3.1 כהגדרתו  משתתף  שהינו  אדם  כל  להשתתף  אחר    1זכאי  מילא  אשר  זה,  לתקנון 

 הוראות תקנון זה לרבות התנאים המצטברים הבאים:  

רשום   3.1.1 מתחדשת-אילתלכנס  יהיה  לאנרגיה  ה  שמארגנת  אילות  יתקיים   הגרלהעורכת  אשר 

 ;  )"הכנס"(להלן:  2021דצמבר  15-16בתאריכים במלון דן אילת 

 ; לתקנון זה 1בסעיף יגיע לאירוע כהגדרתו  3.1.2

ימסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר האירוע  אשר תתקיים במהלך    בעת ההרשמה להגרלה 3.1.3

תקפה אלקטרוני  דואר  וכתובת  להתקשרות  "  טלפון  המזהים(להלן:  הפהפרטים  רטים "). 

 המשתתף ו/או הזוכה, לפי העניין.   פרסוםל עורכת ההגרלההמזהים ישמשו את 

אותם  בין תחת  כפול  באמצעות רישום    בהגרלה  משתתףל  יותר) שאו  (לא תתאפשר השתתפות כפולה   3.2

 .  פרטים מזהים ובין תחת פרטים מזהים שונים

ישתתף  פי תנאי התקנון  הושלמה על  אכן    ההגרלהבמהלך תקופת    הגרלההרשמתו לרק משתתף אשר   3.3

 .  הגרלהב

ההגרלה 3.4 את    עורכת  להסיר  ו/או  לבטל  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  רשאית,  תהא 

התחייבויותיו  מבין  של משתתף אשר הפר את הקבוע בתקנון זה ו/או הפר אחת    הגרלהבהשתתפותו  

 . עורכת ההגרלהכלפי 

 

   הההגרלעריכת  .4

בין פתקי שמות  באמצעות העלאה בגורל    01.01.2022  ביום  לאחר סגירת האירוע,  ךתיער  הההגרל 4.1

להגרלה,   שנרשמו  אקראיהמשתתפים  אשר    .פעמיים  באופן  המשתתף  יהיה  הראשון  במקום  הזוכה 

  בגורל.  שני בגורל, הזוכה בפרס השני יהיה המשתתף אשר יועלהראשון יועלה 

והמפקחת ו/או מי    ורכת ההגרלהעבנוכחות נציג    בתל אביב  עורכת ההגרלהבמשרדי    ךתיער  הההגרל 4.2

 שמונה מטעמה.  

 .  לתקנון זה 2עמדו בתנאי סעיף אשר  משתתפיםמבין ה   ובהגרלה ייבחר יםהזוכ 4.3

 בהתאם לתנאי ההיתר הכללי.  ךתיער הההגרל 4.4

 סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. אתה הההגרל ה שלתוצאת 4.5

  .לכלל המשתתפים וכן באתר הכנסבניוזלטר של הכנס יפורסמו מות הזוכים וש הההגרל תוצאת 4.6

 

 הפרס .5

מערכת ביוגז ביתית + כירת גז ביתית, של חברת  שעלה בגורל ראשון    הלזוכ  וענקי  ההגרלהבמסגרת   5.1

יוענק פרס של שני לילות זוגיים + ארוחת בוקר, באמצע שבוע    ולזוכה שעלה בגורל שניביוגז,  -הום

 . ")יםהפרס(להלן: ".  , בערבהערנדלחוות ב
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בהצגת תעודת זהות בפני    יתמותנ   יםהפרסקבלת  ,  להעברה לאחר  ניםנית  םואינ   ים אישי  םהינ   יםהפרס 5.2

 . עורכת ההגרלה

את    יםכולל  יםהפרס 5.3 ורק  ו/או אך  נוספות  הוצאות  זה.  בתקנון  מימוש  מיוחדות    המפורט  הפרס  בגין 

 יחולו על הזוכה בלבד.  

 בכל אופן שהוא.   יםאו לשנות את הפרסו/ להמיר  ההזוכאין באפשרות  5.4

בפרס 5.5 הזכייה  עם  בקשר  שהוא  סוג  מכל  לתשלום  דרישה  ו/או  ניכוי  ו/או  מס  באחריות    יםכל  יהיו 

חשבונ   יםהזוכ ו בלבד  םועל  ההגרלה,  בהגרל  עורכת  הזכייה  עם  בקשר  מס  חבות  בכל  תישא  .  הלא 

 .  יםהזוכפי דין, את פרטי -תהא רשאית להעביר לרשויות המס, אם תידרש לכך על עורכת ההגרלה

 

    םואיתור יםהזוכ .6

 הגרלה.תפרסם את שם הזוכים בניוזלטר של הכנס וכן באתר ה עורכת ההגרלה 6.1

למשרדי    ויידרש  יםהזוכ 6.2 ההגרלהלהגיע  ידי    עורכת  על  שייקבע  אחר  מקום  לכל  ההגרלהאו   עורכת 

עללצורך    םזיהוילשם   שייקבע  במועד  הפרס,  ההגרלהידי  -קבלת  ועורכת  עצמ,  ת באמצעו  םלהציג 

   .תעודה מזהה

והפרס לא יהא ניתן יפקע    ההגרלהפרסום תוצאות  יום מיום    90בתוך  אשר לא נדרש  פרס  תוקפו של   6.3

   .ידי הזוכה לאחר מועד זה-עוד למימוש על

 

 איסור השתתפות    .7

(חל"צ),עובדי   בע"מ   אילות  אילת  מתחדשת  אנרגיה  ועובדי  ההגרלה  עובדיהם,    עורכת  עוזריהם,  כל  וכן 

  –"  בני משפחהלעניין סעיף זה, " .  הגרלהם אינם רשאים להשתתף בהשותפיהם ובני משפחותימנהליהם,  

 בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.  

 

 אחריות  .8

ההגרלה 8.1 עובדיה  עורכת  מנהליה,  לרבות  המפקחו/,  וכן  מטעמה  מי  מטעמה  תאו  מי  יהיו    ו/או  לא 

 ביחס לרישום המשתתף להגרלה.  אחרת, , טכנית אואחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות

הזוכ 8.2 לרבות  להם    ,יםהמשתתפים,  אין  כי  כנגד  מצהירים  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  עורכת כל 

מי מטעמה    ההגרלה ו/או  עובדיה  מנהליה,  המפקחת  ו/אולרבות  מי מטעמה  כנגד  נזק  ו/או  , שעניינה 

ל שנגרם  אחר  פגם  כל  ו/או  שיבוש  מ  הם ו/או  ב  ההגרלהכתוצאה  הפרסו/או  מימוש  ל  ככ;  מסגרת 

את  ו/או הזוכים    המשתתפים  פוטרים  טענה כאמור  ,יםהזוכ  מהמשתתפים, לרבותלמי  בעתיד  שתקום  

כל מטענה ו/או דרישה ו/או תביעה מו/או מי מטעמה  תו/או מי מטעמה ו/או את המפקח עורכת ההגרלה

 כאמור.

 

 שונות    .9
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יום ממועד   14דין; ככל שיתקבל ההיתר בתוך    ההגרלה כפופה לקבלת היתר לעריכתה על פי כל 9.1

 .האירוע, תיערך ההגרלה כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה אחר תבוטל ההגרלה

ב 9.2 ה  הגרלהבהשתתפותו  את  קרא  כי  להשתתף  הרוצה  ו/או  המשתתף  ומצהיר  מאשר  וראות מסכים, 

מסכים  זה,  תקנון  התקנון,  את  קרא  לא  אם  וגם  הוראותיו,  את  עליו  מקבל  הוא  ו/או    וכי  המשתתף 

 הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

המפקח  9.3 דין,  כל  ומהוראות  זה  תקנון  מהוראות  לגרוע  תמבלי  רשאית  של    תהיה  זכייתו  את  לבטל 

עבירה   ביצוע  תוך  בפרס  זכה  אשר  כדין  ו/משתתף  שאינו  מעשה  ביצוע  תוך  בהתאם  ו/או  שאינו  או 

, ככל שזה עורכת ההגרלה, ולדרוש את השבת הפרס לידי  תקול דעת המפקחלתקנון זה בהתאם לשי

 חולק. במקרה כאמור ייבחר זוכה חלופי.

ההגרלה 9.4 על   עורכת  מועד -רשאית,  ו/או  תאריך  כל  להקדים  או  לדחות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי 

קשר עם ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בבפרס  שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו  

 זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.  

ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ב 9.5 וקבלת הפרס    הגרלהכל משתתף 

עשוי להיות מפורסם ו/או מסוקר באמצעי התקשורת השונים, לרבות באתר    ההגרלוכן דבר זכייתו ב

בכנסה בהשתתפותו  וכי  הרוצה    הגרלה,  ו/או  המשתתף  הסכמתו מביע  את  הזוכה  ו/או  להשתתף 

של   מכירות  וקידום  פרסומים  במסגרת  לרבות  כאמור,  הפרסומים  במסגרת  שמו  עורכת  לפרסום 

בההגרלה להשתתפותו  כתנאי  וכי  לקיום     הגרלה,  הנדרשים  ההיתרים  ו/או  ההסכמות  כל  את  קיבל 

   .פרסום כאמור

בעת קבלת הפרס ולפרסם את   הכלצלם את הזו  ,ה, כפוף להסכמת הזוכתהא רשאית  עורכת ההגרלה 9.6

תמורה    כלזכות ל כל זכות בגין תמונות אלה, לרבות  זוכה  וזאת מבלי שיהיה ל  ההזוכ  םהתמונות ואת ש

  .שהיא

לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש   גרלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ה  עורכת ההגרלה 9.7

  אינו בשליטתה.או אירוע שו/תקלה 

דיני מדינת ישראל וכל סכסוך בקשר עם תקנון זה יובא להכרעה בערכאה שיפוטית  על תקנון זה יחולו  9.8

   .מוסמכת בעיר תל אביב בלבד

 .הגרלהזה יעודכן במהלך תקופת ה הגרלהידוע כי ייתכן ותקנון  ו/או הרוצה להשתתף תף תלמש 9.9

, וכן באתר בתל אבי   94יגאל אלון  ,  עורכת ההגרלהלתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי  הגרלה כפופה  ה 9.10

 www.eilatenergy.org בכתובת: כנסה
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