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 תחרות "מגזין פשנגה החדש"תקנון 
 

 הגדרות .1

 דם, כמפורט להלן:יצשל יםהפירושהבאים  למונחיםבתקנון זה יהיו 
 

 " בכתובת האלקטרונית פשנגה מגזין" בשם הידוע החברה אתר -" אתר"ה
www.blog.fashanga.co.il . 

 
או  להשתתף בתחרות באתר נרשמהישראל, אשר  תו/או תושב אזרחית כל -" משתתפ/ותה"

   באתר עובר למועד תחילת תקופת התחרות.  /דף עסקיכל מי שניהלה בלוג
 

   זה. לתקנון 4.3-4.6 פיםבסעי המפורטים בפרסים יזכו אשר משתתפות -" הזוכות" 
 
, 6ששת הימים מרחוב , 515409225 ח.פ.אונליפשן בע"מ, עורכת התחרות,   -" החברה "

 בת ים. 
  

 פרשנות .2

 נקבהכי השימוש בלשון  ,. מובהרזכר, במשמע גם בלשון נקבהכל האמור בתקנון זה בלשון  .2.1

 נועד לשם הנוחות, וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.

יגברו  ,בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין .2.2

 ותהמשתתפהוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים יהיו לנוחות 

 .בלבד

 התחרותתקופת  .3

 4ו/או בהגעה ליעדים המפורטים בסעיף  11.2.18ותסתיים ביום  17.10.18חל ביום התחרות ת .3.1

 (.התחרות" תקופת")לפי המוקדם  -לתקנון זה 

ו/או לשנות תחרות ו/או לשנות את תקופת ה התחרותו/או לבטל את  להפסיק רשאיתהחברה  .3.2

פי ל, שהיא סיבה מכלבכל עת,  זהתקנון תחרות, לרבות ה תקנוןמ תנאיכל ו/או לעדכן את 

 ו/או במשרדי החברה באתרתפורסם  כאמורשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כל שינוי 

 מרגע פרסומה.  משתתפת כל ותחייב

  תחרותעיקרי ה .4

כל מי  -נחשב . "עוקב", באתר משתתפת של כל לדף"עוקבים"  כמות לצבור - התחרות מטרת .4.1

 לדף של כל משתתפת באתר. "follow"שלוחץ 

זכאית , בדף הבלוג שלה עוקבים 100 -כל משתתפת אשר תגיע ל, התחרות תקופת במהלך .4.2

  בדף המשתתפת באתר. שלה הפרופיל לתמונתנוצצת  מסגרתקבל ל

הן , במהלך תקופת התחרות כ"א עוקבים 500 נהתצבורהראשונות ש תומשתתפחמשת ה .4.3

במסגרתה תקדם החברה את  ,שלושה חודשיםתקופה של משך חבילת שיווק לתקבלנה 

של פגישת ייעוץ והדרכה עם מנהלי השיווק תקבלנה , ובנוסף משתתפותשל ה ןכתבותיה

 החברה. 



- 2 - 
 

, התחרות תקופת במהלך "אכ עוקבים 1,000הראשונות שתצבורנה  משתתפותה חמשת .4.4

 בכפוף וזאת, ₪ 1,000-זכאיות לקבל שובר דיגיטלי לקניות מקוונות בסכום השווה ל תהיינה

 גביע הוקרה מטעם החברה.  ובנוסף בשובר הנכללות לחנויות

שתצבור את מירב העוקבים במהלך תקופת התחרות  המשתתפת, התחרות תקופת בתום .4.5

 הכוללת, מילאנו האופנה בבירת מפנקת זוגית בחופשה תזכה היאעוקבים,  1,000ולפחות 

למען הסר ספק, הפרס אינו כולל הסעות לשדה התעופה ובחזרה,  בלבד. ומלון זוגית טיסה

 ביטוחי נסיעות וכל דבר אחר.

באופן זמני  בתחרותאת הזכות להשתתף  משתתפתשומרת לעצמה הזכות לשלול מ החברה .4.6

ו/או  משתתפתה קול דעתה הבלעדי הפריעל פי שם , או/או לבטל את הזכייה או קבועו/

באמצעות שימוש לרבות, אך לא רק, , ו/או את תנאי השימוש באתר תקנון זהלהפר  יסתהנ

וזאת מיד עם , בפרופילים מזויפים ו/או שימוש ברובוטים לזיוף כמות העוקבים וכיוצ"ב

, לפי שיקול דעתה משתתפתי העל ידו/או תנאי השימוש באתר התקנון היוודע לה דבר הפרת 

  הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

 משתתפתלמען הסר כל ספק, תנאי תקנון זה כפופים לתנאי השימוש באתר החברה ועל ה .4.7

  בהתאם להם. לפעול 

 ומימוש הפרסים זכייההודעה על  .5

באמצעות האתר ו/או  פרסםלהחברה אך לא חייבת תקופת התחרות, תהיה רשאית  במהלך .5.1

 ,יצוין. עד לאותו מועד 4.3-4.5את שמות הזוכות בפרסים המפורטים בסעיפים  ינבאופן פרט

  כמפורט להלן. את כלל הפרסים יקבלו הזוכות בתום תקופת התחרות כי 

 כפי הזוכות שלהאלקטרוני  דוארהודעת זכייה ל החברה, תשלח התחרותתקופת  בתום .5.2

 (. "זכייה"הודעת ) פרטים ולאימות למסירהבקשה  ובה החברה ברישומי שמופיע

ימים באמצעות תעודה מזהה להנחת דעתה של  7לאמת את פרטיה בתוך  תידרש משתתפתה .5.3

החברה קבלת הפרס, במועד ובמקום אשר החברה ולאחר מכן יהיה עליה להתייצב לצורך 

 . החברהעל פי שיקול דעת  הזכייה ת, כפי שייקבע בהודעהורה לת

לבקשה למתן ואימות פרטים במועד  ו/או להודעת הזכייה הכאמור, אשר לא השיב משתתפת .5.4

ו/או אם יחולו  שלא כדין הבתנאי התקנון ו/או פעל השלא עמד משתתפתו/או כאמור לעיל 

הזוכה בתחרות, תבוטל  משתתפתתתפותה של הנסיבות אחרות בהן תתחייב פסילת הש

תהייה פטורה ממסירת הפרס החברה ללא מתן התראה מראש או כל נימוק מוקדם, ו התזכיי

 ו/או פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. 

להעברה, , ואינם ניתנים יםאישיהפרסים הינם . הזוכה עצמה משתתפתהפרס יימסר ל .5.5

ה כסף ולא בכל או להמרה, לא בכסף ולא בשוולפיצול, להמחאה להסבה, לשינוי, להחלפה, 

 פרס או מוצר אחר.

והחברה לא , בתקנון זהאך ורק את הקבוע  יםכולל יםלמען הסר כל ספק, יובהר כי הפרס .5.6

 במפורש.ה על עצמ הבכל הוצאה ו/או תשלום שלא נטלתשא 
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חתום אם ת, והחברהעל פי הנחיותיה של  הזוכה משתתפתפעל התעל מנת לקבל את הפרס  .5.7

לווה ת, נהקטי הזוכה שהינ משתתפתיידרש, על אישור קבלת פרס מטעמה. במקרה של 

מילוי הנחיותיה של -. איהסוכאמור, בעת קבלת את הפרס יחד עם אפוטרופ משתתפתה

, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלילת הזכאות החברהעלול להוביל, אם תבחר בכך החברה 

 לקבלת הפרס.

החברה זאת בכפוף לכך ש ,הלידי הפרס את הקיבל לא כי זוכה, משתתפת טענת תתקבל לא .5.8

 .אודות מסירת הפרס רישום או/ו מסירה תציג אישור

 או הזוכה משתתפתה של שגוי זיהוי לכל נזק שייגרם, בגין אופן בשום אחראית אינההחברה  .5.9

 לזוכה. במקום הזוכה שאיננו לאדם נמסר הפרס כי טענה כל תשמע ולא, לזכייה נתהטוע

 הפרס לא ניתן להמרה ו/או להסבה לתשלום כספי. .5.10

 שתמצא סיבה מכל הפרס מסירת את לבטל או/ו לעכב הזכות את לעצמה שומרת החברה .5.11

 לנכון.

פרס חלופי  את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע השומרת לעצמ החברה .5.12

 .הבלעדי הבאותו ערך, על פי שיקול דעת

, ככל שתחול חבות התחרותכל חבות במס בגין קבלת ומימוש המתנה המוענקת במסגרת  .5.13

 המלאה. הבלבד ובאחריות הזוכה משתתפתהכזו, תחול על 

היה ת, אך לא תחרותבמסגרת ה הפרס המוענקלקבל את  תמחויב הזוכה אינה משתתפתה .5.14

ו/או באם לא בחר שלא לקבלה תלכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם  תזכאי

זוכה ה משתתפתבחר התממשה במועדים )כלל או בחלקה( ובתנאים כאמור בתקנון זה. ת

אחרת, הכל  משתתפתהעניק הפרס ללבטל הזכייה או ל תזכאי תהיה החברה –שלא לקבלה 

 החברה. הבלעדי של  על פי שיקול דעתה

 סודיות והגנת הפרטיות .6

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי  המשתתפת יניתנת הזכות לעשות שימוש בפרט לחברה .6.1

 לצדדים שלישיים.

במסגרת ותמונתה פרטיה לפרסום  ההסכמתאת  משתתפתבתחרות מביעה הבהשתתפות  .6.2

וכן באתר החברה ו/או בכל מדיה אחרת שתבחר  הסיקור והפרסומים האמורים, תחרותה

, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור החברה

 בקשר לכך. החברה על כל טענה נגד  תמוותר יאוה

בפרסים, כולן או חלקן,  הזוכותתהיה רשאית לפרסם את שמותיהן ותמונותיהן של  החברה .6.3

ות שימוש וכן לפרסם את הפרסים באמצעי התקשורת השונים. החברה תהיה רשאית לעש

, ובכל פרט מזהה שלהן לצורך פרסומים וקידום מכירות מטעמה, ללא הזוכותבשמותיהן של 

/או למי מטעמן, וזאת בכל מדיה שתבחר החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והן ל תשלום

 ללא מגבלת זמן. 
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החברה תוכל לעשות שימוש בפרטים ש, הומוסכם עלי הכי ידוע ל המצהיר משתתפתה .6.4

לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, ה בתחרות, במסגרת השתתפות הם שמסרהמזהי

 .צ"ב, מיילים וכיוSMSעל החברה, לרבות בדרך של  ד'מידע שיווקי וכ

או  תוכל לבחור אם ברצונה לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של החברה משתתפתה .6.5

של צדדים שלישיים, בכפוף לאישורה, כמפורט בתקנון האתר של החברה. במידה 

תאשר קבלת מידע שיווקי ו/או פרסומי כאמור, החברה תהיה רשאית לשמור  משתתפתוה

בעת הרישום לתחרות במאגר המידע שברשותה ולשלוח  משתתפתאת הפרטים שמסרה ה

 מעת לעת מידע כאמור.  משתתפתל

תוכל לפנות בכל עת לחברה ולדרוש את הסרת פרטיה ממאגר המידע של  תפתמשתיצוין כי ה

 החברה ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמה של החברה. 

  היעדר אחריות .7

החברה ו/או . הבלעדית האחריותועל מצהירה כי היא משתתפת בתחרות מרצונה  משתתפתה .7.1

הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, פגיעה בשם 

עקב ו/או שמשתתפת בתחרות  משתתפתמכל מין וסוג שהוא )לרבות נזק גופני(, אשר ייגרם ל

 בתחרות.  הו/או אי השתתפות הבקשר עם השתתפות

לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .7.2

 ו/או ובכלל זה תקשורת אינטרנט תחרותהזכייה במימוש לת רשתות התקשורת הנדרשו

תקשורת סלולרית ו/או תקשורת ו/או גישה מכל סוג שהוא ו/או לכל מעשה או מחדל שלה 

, משתתפתו/או של צדדים שלישיים, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי ה

העוקבים שצברה א כראוי או חלק מהם, ובגינם לא נקלטו ו/או נקלטו של העוקבים שצברה,

לזכות בתחרות ו/או בפרס כלשהו  משתתפתובשל כך ייפגעו סיכויי הזכייה של ה, משתתפתה

החברה לא תישא באחריות כשלהי להפסקה ו/או להפרעה ו/או מניעה ו/או לתקלה . בתחרות

ו/או לשינויים כלשהם, שיחולו בקשר עם איזה מהשירותים האמורים ו/או להפסדים ו/או 

 ו עקיפים, אשר ייגרמו למאן דהוא. זקים כלשהם, ישירים ו/אלנ

אינם יכולים לאבטח את מערכות אתר החברה, החברה, וצדדים שלישיים המפעילים את  .7.3

 םמושלבאופן  כאשר זו מתבצעת באתר פעילות החברה, וכן אבטחההתקשורת את המידע ו

, החברה ו/או מי לפיכך מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים.

שא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר יתלא מטעמה 

הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או  משתתפתהעל ידי 

 ן.כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת

חברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה ה .7.4

עקב תקלה ו/או טעות  משתתפותמהלרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי 

 משתתפתהכאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של 

 להשתתף בתחרות.

 משתתפתו/או ל משתתפתללנזקים כלשהם שיגרמו  תאחראי ה, אינהו/או מי מטעמ החברה .7.5

 משתתפת, כתוצאה ממימוש הפרסים כהגדרתם לעיל. הבין ישירים ובין עקיפיםהזוכה, 
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מצהירה כי אין ולא תהיה לה ולכל הבאים מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 יםפרסאיזה מן הלהחברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס 

מצהירה בזאת, כי התחייבותה  משתתפת. ההזוכות במסגרת התחרות משתתפותהנמסרים ל

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי. 

החברה ו/או חברת הנסיעות ו/או מי מטעמה, אינן אחראיות לכל הנוגע לפרס המתואר  .7.6

לאיחורי טיסות ו/או לביטולי טיסות ו/או לכבודה לתקנון זה, לרבות, אך לא רק,  4.6בסעיף 

כל אלה באחריות חברת התעופה ו ב,וכיוצ" ו/או למימוש הפרס האמור ותנאיו אישית

 .   ו/או להנחיות כרטיס הטיסה ובהתאם להנחיותיה

כי כל תקלה, , משתתפתה בתחרות מסכימה המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפות .7.7

מלחמה, שביתה, פיגועים, לרבות אשר מקורם בכוח עליון, ו, וצ"ב שייגרמוישיבוש, איחור וכ

, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו בחברהאסונות טבע וכיו"ב אשר אינם תלויים 

 .מצד החברה ו/או מי מטעמה בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה משתתפתהאת 

תהיה לה ולכל הבאים בשמה ו/או  , כי אין ולאבאופן בלתי חוזר תמתחייב משתתפתה .7.8

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל  מטעמה

היא ותחרות, ובכל הקשור לפרסומים שונים הנוגעים לתחרות ומימושה, הקשור והמתייחס ל

שור את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה בכל הק תפוטר

 לתחרות. 

)לרבות  מי טעמה, בגין כל נזקאת או החברה ו/לשפות את  תמתחייב בתחרות המשתתפת .7.9

, הפסד, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(

אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים 

כל דין  הו/או הפר זהתקנון במישרין או בעקיפין את תנאי המשתתפת  הכלפיה, אם הפר

 .בתחרותבקשר עם ההשתתפות 

 קניין רוחני .8

סימני כי כל הקשור באתר פעילות החברה לרבות  הבזאת, כי ידוע ל המצהיר משתתפתה .8.1

לרבות החברה של  ההם קניינבפעילות  יםהמסחר, המידע והסודות המסחריים הקשור

זכויות לעשות כל שימוש בלגלות ו תרשאי משתתפתכי אין ה ,מוצהר בזאת ים.זכויות יוצר

הפרטי והאישי של  הלמעט לשימוש ,ו/או לצד ג' כלשהולחברה השייכות המתוארות לעיל, 

להעתיק, להעביר,  תרשאי האינ משתתפתה ידי החברה.-ובאופן אשר יוגדר לו על ,משתתפתה

, באופן חלקי או מלא, זמני או תחרותמהלהפיץ, לשנות ו/או לאחסן התכנים שהתקבלו 

 .מראש ובכתב החברהקבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת 

בזאת אישור בלתי מוגבל וללא תמורה לעשות שימוש מכל סוג לחברה  נותנת משתתפתה .8.2

. השימוש החברהועלו על ידו לאתר ו/או בתכנים שיהחברה שהוא בצילום שיעלה לאתר 

 משתתפתלכאמור יכול וייעשה בדרכים של פרסום, מיתוג וכדומה. בשימוש כזה לא תהיה 

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה, לרבות בעניין קבלת כל סוג של קרדיט ו/או 

ות התכנים תמורה ו/או תמלוגים עבור השימוש בצילום שיועלה על ידו לאתר הפעילות, לרב

 כאמור.
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 ניתוק, הפסקה ושינויים .9

, מטעמה באתרשניתן במסגרת התחרות להפסיק ו/או להגביל את השירות רשאית החברה  .9.1

לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך באופן חלקי או מלא, 

 כאמור.כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תקנון האתר מוותרות על  משתתפותה. משתתפותל

אין בחסימה,  עת. בכלאתר הלנתק או להגביל או להפסיק את  החברהכמו כן רשאית  .9.2

אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע  החברה, כאמור לעיל, כדי להטיל על בהגבלהבהפסקה או 

 , תנאי השימוש של האתרלנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה משתתפתה שלה מחובת

 .ועל פי כל דין

וכל היבט  זמינות השירותיםפו, היק, מראהו, אתרהלשנות מעת לעת את מבנה תוכל  החברה .9.3

במסגרת  משתתפתו/או תוכל לפסול עוקבים ו/או מצגים שהוצגו על ידי האחר הכרוך בהם 

לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או  משתתפתל. משתתפתלוהכל, בלא צורך להודיע  - התחרות

  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברהדרישה כלפי 

 כללי .11

ו/או  משתתפתה הומצהיר ת, מאשרמהמסכי הב השתתפותעצם ההרשמה לתחרות ו/או הב .10.1

וגם אם לא  ,את הוראותיו תא מקבליאת תקנון התחרות וה הלהשתתף כי קרא נתהמעוניי

לכל דבר  הויחייב הזה יחול עליכי תקנון  משתתפתמה המסכי ,בפועל את התקנון הקרא

 ועניין.

, או הימנעותה של תקנון זהעל פי  משתתפתבקיום זכות המגיעה ל החברהכל השתהות של  .10.2

 .מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיההחברה 

תעשה באופן בלעדי על ידי החברה, על פי רישומיה, אשר יהווה ראיה מכרעת  הזוכותבחירת  .10.3

 בכל הקשור להשתתפות בתחרות. 

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על  .10.4

פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית 

 יפו בלבד.-ת"אהמוסמכת ב

 מיילבהחברה  נציגיניתן ליצור קשר עם  התחרותנוספים אודות  לפרטים .10.5

customer@fashanga.co.il ,10:00השעות  ביןהעבודה המקובלות  בשעות' עד ה', א בימים- 

18:00 . 

**** 

 


