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 פעילות תקנון 

 :הגדרות .1

 :כדלקמןדם, בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצלמונחים הבאים 

 , תל42חברת אלחון החזקות בע"מ שכתובתה ברחוב המסגר  -" עורכת הפעילות" .1.1

 אביב.

 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל )ע"ר(. –" התאחדות" .1.2

 .בע"מ מנטה קמעונאות דרכיםו/או דלק  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ -" דלק" .1.1

המונפק כרטיס מגנטי המכונה "דלק דיסקאונט"  – "כרטיס דלק דיסקאונט" .1.4

קנה אשר, בין היתר, יכול שילסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, 

 95למשתמשים בו הנחות במעמד הרכישה, או במועד החיוב, בגין רכישת בנזין 

 הלן., כהגדרתן להמשתתפות בתחנות אוקטן

תחנות תדלוק ציבוריות הפועלות ברשת "דלק", ממותגות  –" תחנות משתתפות" .1.5

, http://www.delek.co.il/clubבאתר דלק בקישור: כתחנות של רשת "דלק", כמפורט 

תהיה  פעילותעורכת המובהר כי . אשר בהן מכבדים את כרטיס דלק דיסקאונט

עורכת לפי שיקול דעת פעם לפעם, , רשאית לשנות את רשימת התחנות המשתתפות

 .ובהתאם לתנאי תקנון זה, הפעילות

 .2007-כמשמעם והגדרתם בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז –" סטודנטים" .1.1

אשר ישתתף בפעילות,  18סטודנט אשר הינו מעל גיל  –" המשתתפים"או  "משתתף" .1.7

 ואשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. כהגדרתה להלן

. עורכת הפעילות 24.5.2017ועד ליום  11.1.2017החל מיום  –" תקופת הפעילות" .1.8

תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי על 

פי החוק ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי בתקופת הפעילות באותה הדרך בה 

 סמה ההודעה הראשונה.פור

תחנות המשתתפות, במהלך תקופת הפעילות, באמצעות בתחרות תדלוק –" הפעילות" .1.9

, במהלך תקופת שבועיות תחרויות 9כרטיס דלק דיסקאונט. הפעילות תכלול 

 הפעילות, כדלקמן:   

למעט בימים , במהלך תקופת הפעילות ראשוןבכל יום  – התחרות השבועית .א

 ואשר תדלק פיםשלושת המשתת 21:59בשעה  ,11.4.2017 -ו 9.4.2017

בתחנות המשתתפות, במהלך השבוע החולף, בתוך תקופת הפעילות, 

בפרס  , את סך הליטרים הגבוה ביותר יזכובאמצעות כרטיס דלק דיסקאונט

  השבועי, כהגדרתו להלן. 

למען הסר ספק, יובהר כי ככל ששני משתתפים או יותר יתדלקו מספר 

המשתתף )מבין המשתתפים אחת או יותר, תחרות השבועית, ליטרים זהה ב

תחרות השבועית( אשר תדלק את סך אותה שתדלקו מספר ליטרים זהה ב

ז ר, יוכלתחרות השבועית הרלוונטיתהקודם  בשבועהליטרים הגבוה ביותר 

 כזוכה בתחרות השבועית, לפי העניין.

יזכה במכונת השבועיות  הזוכה בכל אחת מהתחרויות –" הפרס השבועי"" או הפרס" .1.10

 .JOVIA DOLCE GUSTOקפה מסוג 

בתנאי , הכל בהתאם למפורט ותת השבועייוהזוכים בתחרו –" הזוכים" או "הזוכה" .1.11

תחרות ב באחת מהתחרויות השבועיות לא יוכל לזכות מי הזוכיםיובהר, כי  .תקנון זה

 .ת במהלך תקופת התחרותראחשבועית 

 

http://www.delek.co.il/club
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 :בפעילות תנאי ההשתתפות .2

 לות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים בתקופת הפעילות:בפעי

באחת מהתחנות אוקטן  95בנזין זכאים להשתתף בפעילות סטודנטים אשר תדלקו  .2.1

 נושא את שמםכרטיס דלק דיסקאונט אשר הטבת המשתתפות, ואשר השתמשו ב

 "(.וקהתדלהתדלוק כאמור, במהלך תקופת הפעילות )להלן: "לצורך ביצוע 

השתתפות בפעילות המקוון לטופס הסטודנט המעוניין להשתתף בפעילות ימלא את  .2.2

עד השעה , וזאת "( באופן מלאטופס ההשתתפות)להלן: " פי הנחיתה של התחרותבד

 . בפעילות, עבור השתתפות 24.5.2017 ביום 21:59

נים. את פרטיהם האישיים כאשר הם נכונים ותקי /למלאהמשתתפים מתחייבים להזין .2.1

לא יהיו זכאים להשתתף ו/או לזכות  תתפים אשר לא מסרו פרטים במלואםמש

. המשתתפים מתחייבים להזין אך ורק את פרטיהם האישיים ולא להזין פרט בפעילות

 כלשהו של צד שלישי.

 תהא על המשתתפים בלבד. טופס ההשתתפות במלואוהאחריות הבלעדית על מילוי  .2.4

מהתחרויות  תלהשתתף בכל אחתתף בזכות כל טופס השתתפות מזכה את המש .2.5

 בהתאם למועד שליחת טופס ההשתתפות.  השבועיות,

 .פעילותכי מי שאינו סטודנט לא יהיה רשאי/זכאי להשתתף ביודגש  .2.1

 .פעילות( ב18כי לא תותר השתתפותם של קטינים )מתחת לגיל יודגש  .2.7

עורכת את זה ופוטר  פעילותהנך מסכים לאמור בתקנון , בהשתתפותך בפעילות .2.8

 הו/או בניהול בפעילותההתאחדות וכל מי מטעמם מכל אחריות הקשורה , הפעילות

ו/או בנזקים אשר עשויים להיגרם כתוצאה ממסירת נתונים כאמור. כן בהשתתפותך 

הינך מסכים במפורש למסירת פרטיך האישיים ולוותר מראש על כל טענה  בפעילות

ר לפי כל דין לרבות אך לא רק חוקי שעשויה להתעורר עקב מסירת הפרטים כאמו

ו/או בהתאם לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  הגנת הפרטיות ומאגרי המידע

 .1982-תשמ"ב

המשתתף מאשר לאלחון ולדלק לשלוח אליו, לפי פרטיו שמסר, הודעות פרסומת,  .2.9

 "(. המידעהודעות מסר קצר, הטבות, קידומי מכירות ודיוור ישיר )להלן: "

וע למשתתף כי באפשרותו, בכל עת, לבטל את קבלת המידע באמצעות כמו כן, יד .2.10

הודעה חוזרת או בכל אמצעי תקשורת שאלחון או דלק, לפי העניין, מחויבת לספק 

 לשם כך, לפי חוק.

זה, לא פעילות סטודנט אשר לא עמד בכלל התנאים המפורטים בתקנון יודגש, כי  .2.11

, אף אם אי העמידה בתנאים לותבפעיולא יוכל לזכות  בפעילותייחשב כמשתתף 

 .בתקנון פעילות זה, כמפורט הפעילותכאמור הסתברה, או התגלתה, לאחר עריכת 

 

 איתור הזוכים .1

 יישלחו באופן הבא: בדבר תוצאות הזכייה בפעילותהודעות  .1.1

תישלח הודעה לכתובת הדוא"ל שנמסרה בטופס  השבועילזוכים בפרס  .1.1.1

 . "(הודעת הזכייה)להלן: " ההשתתפות

מובהר כי זכייתו של זוכה אשר יודיע על וויתורו על זכייתו ו/או אשר לא  .1.1.2

יום משלוח ההודעה על זכייתו כאמור לעיל,  10יגיע לקבל את הפרס בתוך 

תדלק את מספר הליטרים השני הכי גבוה מבין משתתף אשר תעבור ל

 .המשתתפים באותו שבוע, לפי העניין
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הבלעדי,  העל פי שיקול דעת ,עורכת הפעילות, כפי שאושרו על ידי פעילותתוצאות ה .1.2

 תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

 :הוראות לאחר הזכייה .4

, על פי פרטי הקשר שישלחו עורכת הפעילותיצרו קשר טלפוני בעצמם עם  הזוכים .4.1

עורכת אליהם עם הודעת הזכייה. על הזוכים לתאם מועד לקבלת הפרס במשרדי 

תעודת סטודנט תיעשה רק לאחר זיהוי הזוכים באמצעות ים, הפרס. קבלת הפעילות

חתימתם לכפוף זה וב פעילותעמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון ווידוא בתוקף, 

 על אישור קבלת הפרס.

ימים מיום שליחת  10למשך תקופה של  יםיעמוד לזוכ בפרסכי תוקף הזכייה יובהר  .4.2

ימים כאמור  10בתוך  עורכת הפעילות . זוכה אשר לא יצר קשר עםהודעת הזכייה

ו/או לא התייצב במועד אשר נקבע עמו, ייחשב כמוותר על זכייתו ועל קבלת הפרס. 

במידה ולא יימצאו הזוכים ו/או יוותרו הזוכים על זכייתם ו/או על קבלת הפרס ו/או 

, תעבור זכותם עורכת הפעילותתפסל זכייתם מכל סיבה שהיא, בכפוף לשיקול 

 .קיבלו את התוצאה השנייה הטובה ביותר וכן הלאהאשר  משתתפיםל לזכייה

לפי המועדים  בפעילותלזוכים  עורכת הפעילותכאמור, יסופק על ידי הפרסים  .4.1

 זוכים.בין הל עורכת הפעילותשיתואמו ישירות בין 

זה וחתמו על  פעילותלזוכים בתנאי שעמדו בכל תנאיי תקנון  ויוענקכאמור הפרסים  .4.4

ת הפרס. לזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין טיב אישור קבל

עורכת ו/או בפרס כנגד  בפעילותהפרס, אי קבלתו ו/או כל עניין אחר הקשור 

 .הו/או כל מי מטעמ הפעילות

 .יםכל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם על ידי הזוכתשלום  .4.5

העברה ו/או להמחאה ו/או למכירה, הזוכה בפרס הינה אישית ואיננה ניתנת לזכות  .4.1

בחלקה ו/או בשלמותה לאחר. כמו כן, זכות הזוכה בפרס איננה ניתנת למימוש במועד 

 אחר.

עתה, לשנות ו/או להחליף את תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעורכת הפעילות  .4.7

. זכות זו לא תעמוד ו/או לשנות את מועדי מימוש הפרסבשווי דומה  הפרס בפרס אחר

 לזוכה והוא לא יהא רשאי לדרוש החלפת הפרס או סכום כספי שווה לערך הפרס.

זה, מצהירים המשתתפים כי הם פעילות כאמור בתקנון  בהשתתפות בפעילות .4.8

ומי  עורכת הפעילותמסכימים שפרטיהם האישיים יהיו שמורים בקובץ הנתונים וכי 

 פעילות תקנון נשוא הפעילותמטעמה תהא רשאית לעשות בהם שימוש לצורך ניהול 

 .זה

 

 :הוראות כלליות .5

אין בתקנון זה כדי לגרוע מתקנון כרטיס דלק דיסקאונט אשר עומד לעיון יודגש, כי  .5.1

 הציבור באתר חברת "דלק".

וכל מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד עורכת הפעילות, ההתאחדות  .5.2

ים במישרין ו/או בעקיפין ו/או אבדן ו/או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים הקשור

 ו/או כל דבר הכרוך בכך. ה, תוצאותיה, הפרסים שיוענקו במסגרתה, ניהולבפעילות

תקנון פעילות זה ו/או שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עורכת הפעילות  .5.1

על פי החוק ובכפוף לפרסום  ,, לפי שיקול דעתה הבלעדיוהמועדים הנקובים ב

 .רך בה פורסמה ההודעה הראשונההודעה בדבר השינוי באותה הד
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וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים על תקלות באתרי ת התאחדוהעורכת הפעילות,  .5.4

האינטרנט ו/או הקישורים המופעלים על ידם ו/או באתרי המשנה ו/או באתרים 

כאמור בתקנון זה, ולא יהיו אחראים על  הפעילותאחרים, ככל שיהיו מעורבים בקיום 

ל ספקי אינטרנט כלשהם, ו/או של קובץ הנתונים ו/או תקלות פעילות לא תקינה ש

 .לפעילותו/או  ם, מימושיםאחרות ככל שתהיינה בקשר לפרס

מכל טענה או מי מטעמם ו/ו/או את ההתאחדות  כת הפעילותורפוטר את ע משתתףכל  .5.5

עורכת התחייבות  , להוציא אתפעילותלתביעה בכל הקשור דרישה ו/או או ו/

 .הז תקנוןעל פי האמור ב הפעילותאת  לערוך הפעילות

באמצעים לשיקול דעת תהיינה רשאית לפרסם את שמות הזוכים  עורכת הפעילות .5.1

 עורכת הפעילות.

 פעילות"תקופת ה)להלן:  הפעילותתקופת את  ךאריתבמקרה שעורכת הפעילות  .5.7

אלא אם וזאת הנוספת,  פעילותעל תקופת ה וחולי הוראות תקנון זה (,הנוספת"

 .זה במסגרת פרסום עדכון לתקנון עורכת הפעילותע אחרת על ידי ייקב

זה ו/או  פעילותהם האחראים הבלעדיים להתעדכן בתנאי תקנון המשתתפים  .5.8

מהווה תנאי להסכמה לשינויים  בפעילות. השתתפות המשתתף ובשינויים שיערכו ב

 אלה.

 .בקשר לפעילות כלשהי אחריותמובהר כי דלק אינה נושאת ב .5.9

ל סתירה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים ו/או שונים לגבי במקרה ש .5.10

 , באמצעי התקשורת ו/או בכל פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.פעילותה

מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקט לשון זכר תהיה התקנון  .5.11

 הכוונה אף לנקבה במשמע.

לצרכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב  למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו .5.12

, וזאת עקב העובדה כי 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 224כפעילות כהגדרתה בסעיף 

 הזכייה אינה תלויה בגורל.

עובדי ההתאחדות, , עורכת הפעילות בפעילות אסורה על עובדיההשתתפות  .5.11

 . ובני משפחותיהם, עובדיהם שותפיהם

 בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. –לעניין זה  –"בן משפחה" 

******************** 

 

 


