
 תקנון פעילות
  "שנה טובה עם נוטלה"

 
ונערכת על ידי פרימיום חברה לדברי    ת"( אשר מנוהל פעילותה)"  "נוטלה טובה עם    שנה"  לפעילותברוכים הבאים  

  "(החברהמתיקה ולמסחר בע"מ )"
 

 כללי  .1
 

 . דנוחות בלבד, והן חלות על נשים וגברים כאח כיההוראות בתקנון זה נכתבו בלשון זכר לצר.1.1

 

ואת התנאים וההוראות אשר יחולו על    פעילותתנהל ה תתקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם  .1.2
 .פעילותההשתתפות ב

  

 פעילותתקופת ה .2
 

התאריכים    הפעילות .2.1 בין  )"  2022,  באוקטובר  18לבין    2022,  בספטמבר  1תיערך   תקופת)כולל( 
 "(. הפעילות

 

, מכל  הו/או לבטל אות  פעילותהחברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ה.2.2
החברה ו/או מי מטעמה    כנגדלנכון, ולא תישמע או תתקבל כל דרישה ו/או טענה    תמצאסיבה שהחברה  

 לעניין זה. 
 

 ואופן ההשתתפות פעילותכללי ה .3

 

  הקבועים   לתנאים  בהתאם  כן  לעשות  רשאי  והוא "(  המשתתף )"  פעילותכל אדם המעוניין להשתתף ב.3.1
)א(  יידרש,  זה  בתקנון     בכתובת   המיועד  האינטרנט  לאתר  הפעילות  תקופת  במהלך  להיכנס: 

Nutella.com  "(הפעילות  אתר  )ב( התמונה    "(התמונה )"  משפחתית   תמונה  להעלות"(;  את  ולעצב 
  באתר המוצעים      הפילטרים המסגרות וכאפשרות בחירה גם באמצעות  כברכת שנה טובה באמצעות  

)("המעוצבת  הברכה)"  הפעילות   מידע   פרטי  לספק(  ד)  -ו  ;הפעילות  תקנון  את   ולאשר  לקרוא(  ג; 
להוראות באתר  , הכל בהתאם  "ל(דוא  וכתובת  טלפון  מספר,  שם)לרבות    המשתתף  אודות  מסוימים
 .  הפעילות

 

בעת ההשתתפות. למען הסר כל    שנים או יותר  18כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות חייב להיות בן  .3.2
ספק, החברה אינה מאשרת ואינה נותנת את הסכמתה להשתתפות במבצע או לזכייה בפרסים של כל  

- כל אדם שהינו בן פחות מ  שנים וההשתתפות בפעילות או הזכייה בפרס של  18-אדם שהינו בן פחות מ
 שנים, תהא פסולה ומבוטלת.  18

 

יועלו לאתר הפעילות, שהינו אתר פומבי ופתוח לציבור הרחב, על כן אין למשתתף   הברכות המעוצבות.3.3
 לצפות לפרטיות ו/או לסודיות בקשר לחומרים אשר יועלו על ידו לאתר הפעילות. 

 

 .  ברכה המעוצבתהזכות לערוך/לשנות מעט את ה  שומרת לעצמה את החברה.3.4

 

ה  יםהמועל   הצילומים .3.5 ( פורמט הקובץ חייב  א)ישות הבאות:  לעמוד בכל הדר  יםחייב   פעילותלאתר 

  צילום ( תוכן הג; ) ( ללא נוכחתם של מבוגרים18לגיל    ילדים )מתחת  צילום לא יוצגו בב(  ) JPG להיות
יהיה ראוי והגון, וכזה שאינו מקדם/מייצג מעשים/מצבים מסוכנים או מעשים/מצבים אשר מנוגדים  

לקבוצות/יח רגישים  להיות  עשויים  אשר  ו/או  הישר  והשכל  ההגינות  )-ו  ידים לתחושת  הד;    צילום ( 
 . להלן 8.2יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף 

 

אכן עומדת בכל תנאי   יאכדי להוות אישור או מצג מטעם החברה כי ה  המעוצבת  הברכהאין בהעלאת .3.6
של משתמש ו/או    ברכה מעוצבת  פרסםאו מי מטעמה יהיו רשאים שלא ל/תקנון זה. מובהר כי החברה ו 
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או תוכן שהועלה, אשר אינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או    ברכה מעוצבתהפעילות כל    אתרלהסיר מ
 קול דעתה של החברה. בהוראות הדין, בהתאם לשי 

 

שהועלו על ידי    ברכות המעוצבות"( מכלל ההוועדהיבחרו נציגי החברה )"סיום תקופת הפעילות,    לאחר.3.7
הפעילות תקופת  במהלך  )א(  משתתפים  שהעלו    והמשתתפים  מעוצבות  ברכות (  12)  עשרה   שתים : 

(  100מאה ))ב(  ;  "( הראשיבפרס    הזוכים)"  להלן  4.1  בסעיף   כמפורטמעוצבות אלו יזכו בפרס    ברכות
בסעיף      בפרס  יזכו  אלומעוצבות    ברכות  שהעלווהמשתתפים    מעוצבות  ברכות להלן    4.2כמפורט 

 "(.  הזוכיםלהלן ביחד: "",  בפרס המשני הזוכים")
 

כגון  .3.8 מקצועיים,  קריטריונים  על  מבוססת  הזוכים  בחירת  לגבי  החברה  רגש,  החלטת  פוטוגניות, 
והיא תהיה סופית  ייחודיות   וכו'. החלטה כאמור תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה 

 ומוחלטת ולא תישמע או תתקבל טענה ו /או דרישה ו/ או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך.

 

מובהר בזאת שהחברה לא תהיה אחראית לכל כשל במערכות וברשתות התקשורת, בחומרה ובתוכנה  .3.9
 של מי מהמשתתפים.  

 

נעשים מרצונו החופשי, ולטובתו    התמונההמשתתף מסכים כי ההשתתפות בפעילות ו/או העלאת   .3.10
מלוגים  האישית של המשתתף. על כן, המשתתף מסכים בזאת שהוא לא יהיה זכאי לתשלומים ו/או ת

באתר הפעילות ו/או בכל מדיה אחרת,    הברכה המעוצבתבקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או פרסום  
 למעט לפרס )ככל שיהיה זכאי לכך בהתאם לתנאי תקנון זה(. 

 

, החברה עשויה לפרסם  ששלחו הזוכים  ברכות המעוצבות הלאחר סיום תקופת הפעילות ובחירת   .3.11
שהועלו  נוספות    ברכות מעוצבות וכן    הזוכים )בכפוף לכל דין(  ברכות המעוצבות, התמונות ופרטיהאת  

, לפי שיקול דעתה, והמשתתפים נותנים  בעמוד הפעילות ו/או בכל אמצעי מדיה אחר  על ידי המשתתפים
 בזאת את הסכמתם לכך. 

 

ש .3.12 התמונות  כמות  על  מגבלה  להעלות   כלאין  רשאי  המעוצבות    משתתף  הברכות  כמות  ועל 
 .   שהמשתתף רשאי ליצור

 

 הםוהכללים לזכייה ב  יםהפרס .4
 

לזוכים  .4.1 הראשי הפרס  צ יהא  בפרס  יום  משפח  פיםלמשתתמרוכז  ילומים  :  קבלתיהםת וובני    עותק   , 
אשר יופיע כתמונת רקע למשך חודש  הצילום המשפחתי"(  אשר צולם ביום הצילומים )"  אחד   צילוםמ

בכתובת:בעמוד   נוטלה  של   עמוד )"  /https://www.facebook.com/NutellaIsrael  הפייסבוק 
 "(. ראשיה הפרסמוצרי "נוטלה" )"מגוון   המכיל מארזו "(,הפייסבוק

 

, להלן  "המשני  הפרס )"  בו מופיעה הברכה המעוצבת  מגנטי   לוח שנהא  יה  בפרס המשני   לזוכיםהפרס  .4.2
 .  ("הפרסיםביחד "

 

הפרסים יוענקו לזוכים על בסיס אישי, והזוכים אינם רשאים להמחות ו/או למשכן ו/או למכור את  .4.3
  הפרסים עבור כסף או שווה כסף, אלא אם כן אחת מפעולות אלו אושרה על ידי החברה מראש ובכתב.

 יחולו על כל נעבר של פרס כלשהו, בשינויים המחויבים. הוראות תקנון זה 
 

  של   להשתתפות   הקשורה   אחרת   כספית   הוצאה  כל .  זה  בתקנון   מפורט  שהוא  כפי  רק   לפרס   זכאי   הזוכה .4.4
 . בלבד המשתתף על  יחולו  הפרס  למימוש  בקשר או, בפעילות משתתף

 

https://www.facebook.com/NutellaIsrael/
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תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין החל ובכפוף להוראות    בפרסיםהזכאות של כל משתתף לזכות  .4.5
תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או הדין החל, החברה ו/או מי מטעמה מוסמכת לפסול  
משתתף ו/או לא להעניק את הפרס לזוכה, באם זכה בדרך של עבירה ו/או מעשה שאינו תואם לדין  

הוגנת ו/ו שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי הפעילות, מכל היבט    החל ו/או לתקנון זה ו/או בדרך שאינה
 שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 

 במהלך תקופת הפעילות.  בלבדבפרס אחד משתתף יהיה רשאי לזכות .4.6

 

  שהיא  סיבה  מכל,  הזכייה  את  לממש  מסוגל  יהיה   לא  שהזוכה  במקרה  אחריות  בכל  תישא  לא  החברה.4.7
  ספק  ידי  על  שנקבעו  אחרות  למגבלות  או  חוקיות  למגבלות  הנוגע  בכל  לרבות,  לחברה  קשורה  שאינה
  כספי   פיצוי  לכל  זכאי   יהיה  ולא  חלופי  פרסאו  / ו  נוסף  לפרס  הזוכה   זכאי  יהיה  לא   כאמור  במקרה.  הפרס
 .אחר

 

או  / ו  החברה ,  עליון  כוח   אירוע   בשל (  שלו  רכיב  כל)או    הפרס  את  לממש  מסוגל  יהיה   לא   שהזוכה   במקרה.4.8
  מחויבים   יהיו  לא  מטעמה  מיאו  /ו  והחברה,  שלישי  צד  כלאו  /ו  הזוכה  כלפי  אחראים  יהיו  לא  מטעמה  מי

  מטעמה   מיאו  /ו   החברה  כנגד  תלונהאו  /ו  טענה  כל  תישמע  ולא,  חלופי  פרס  כל  שהוא  אדם  לכל  לספק
 . זה בהקשר

 
שריפה,    רק  לא  אך   לרבות,  לו  המיוחסת  או  עליון  כח  של  פעולהבתקנון זה משמעו  "  עליון  כוח  אירוע"

, התפרצויות, מהומות, מחלות מדבקות או מגפות )לרבות אך לא רק נגיף  מלחמההצפה, רעידת אדמה,  

סגרים,(,  Covid-2019  -הקורונה   השבתות,    של   פקודות  או/ו   צווים,  לאומי  חירום  מצב  שביתות, 
,  הפרס   מימוש   את  שימנעו  צבאית  או/ו   מקומית  או /ו  ממשלתית  רשות  כל  או/ו   המחוקקת  הרשות

 . ואירועי טבע וכיו"ב  אוויר מזג  תנאישביתות עובדים,  (, לאומי אבל כולל) אבל,  טרור מתקפת
  

 אופן מימוש הפרסים ותניות נוספות  .5

 

באמצעות  .5.1 הזוכים  עם  קשר  תיצור  מטעמה  מי  ו/או  החברה  הזוכים,  בחירת  לאחר  סביר  זמן  בתוך 
ותודיע    (לעיל  3.1  בסעיף  לאמור)בהתאם  הפרטים האישיים שסופקו על ידי הזוכים באתר הפעילות  

להם על זכייתם )וההודעה כאמור תיחשב לראיה היחידה בדבר הזכייה בפעילות( ותתאם עם הזוכים  
ידוע לזוכים בפרס הראשי כי עליהם לחתום על הסכמה לשימוש החברה ו/או צדדים    את קבלת הפרס.

בצילום. מועד    שלישיים  את  לתאם  אחראית  לכלל   צילוםההחברה  שיתאים  מועד  למצוא    ולנסות 
 ם. פעל את כל ההיבטים הנלווים לצילוולת  הזוכים בפרס הראשי

 

במקרה שהחברה לא הצליחה ליצור קשר עם זוכה, תוך פרק זמן ומאמץ סביר, ומכל סיבה שהיא,  .5.2
אזי החברה ו/או מי מטעמה יהיו  ,  קשר לא צלחועמו  ולאחר שניסיונות סבירים מצד החברה ליצור  

זוכה ולנהוג בפרס בו זכה הזוכה לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  רשאים לבטל את זכייתו של אותו  
בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה מצד הזוכה המקורי  

 או כל משתתף אחר בקשר לכך.
 

די  לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפרס, ובכלל זה את מוע.5.3
מימושו, ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בעל ערך דומה, ולזוכה לא תהיה  

 כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה. 
 

 פרטיות .6

 

בהשתתפותו בפעילות, כל משתתף מסכים ומאשר בזאת כי החברה יכולה להשתמש בפרטים שמסר,  .6.1
ו/או מי מטעמה במהלך הפעילות  בתמונהלרבות   ידי החברה  ו/או שנאספו על  למטרת  "(,  המידע)", 

החברה תהיה רשאית לשתף את המידע עם צדדים  ביצוע הפעילות ופיקוח עליה ו/או מסירת הפרס.  
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( משנה כגון  שלישיים  חברות  קבלני  או  קשורות,  לעיל  שהוזכרו  למטרות  וכו'(  מסחריים  שותפים   ,
שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה   במקרה של דרישה חוקית או צו בית משפט.

 ו/או כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. 

 

ו/או למי מטעמה. עם    ף שום חובה חוקית למסור את המידע לחברהמובהר כי לא חלה על אף משתת.6.2
הנדרש   המידע  את  לחברה  למסור  שלא  יבחר  משתתף  שאותו  ככל  להשתתף    – זאת,  יוכל  לא  הוא 

 בפעילות, ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף. 

 

באמצעות    הפעילותש של המשתתפים באתר  או לאסוף מידע הנוגע לשימואחר  עשויה לעקוב    החברה.6.3
מדיה אחרים, בשעה    י)פיסות מידע שאתר שולח אל המחשב שלכם, או למכשיר  "עוגיות"השימוש ב

באתר או משתמשים בו(. פעולה זו הינה חיונית כדי לשפר את חוויית המשתמש באתר  גולשים שאתם 
וניטו  הפעילות בידי    הפעילותר השימוש באתר  באמצעים כמו אחסנת העדפות המשתמש, או מעקב 

מידע  כל שימוש ב.  או לצרכי בדיקת עמידה בתנאי תקנון זה  שיפור האתרו  שיווק   לצרכיאו  משתמשים  ה
 לצרכי פנים בלבד.  יעשה שייאסף באמצעות עוגיות אלה 

 

מחשב שלו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן  ב" עוגיות " ב  שימוש  ייעשה   לא כיכל משתתף רשאי לבחור  .6.4
  לשנות   הנכונה  הדרך  אתכדי ללמוד    הדפדפן   של   העזרה  בקובץ  לעיין  מומלץ  לכן,  שונה  הוא  דפדפן   כל)

עוגיות, הוא יוכל להשתמש  השימוש באת  ותדח בוחר לאם משתתף  ."(עוגיות"ה יתי פונקצ של הגדרות
  והתכונות   מהשירותים  בחלקאו להשתתף    להשתמש  מסוגל  להיות  לא  עשוי  הוא  ולם א  הפעילות,באתר  
 הפעילות.   באתר
 

 קניין רוחני     .7
 

כל זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג(, לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות  .7.1
יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או אתר הפעילות ו/או כל  

ום, קוד, גרפיקה  חלק שלו, לרבות בין השאר: התכנים של אתר הפעילות, העיצוב שלו וכל תוכנה, ייש
אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין   תמונהו/או קבצי 

בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים )לפי העניין(, ויישארו רכוש  
 בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.  

 

לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה הפוכה,  המשתתף מסכים שהוא  .7.2
או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, מכל מידע או תוכן אשר נכללים באתר הפעילות ללא אישור  
יימנע   הוא  וכי  העניין(  פי  )על  הרלוונטיים  שלישיים  הצדדים  של  ו/או  החברה  של  בכתב  מוקדם 

הפעילות או בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה  מלהשתמש באתר  
 ו/או של הצדדים השלישיים האמורים, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של גורמים אלה. 

 

ו/או שהוא/היא בעלי הזכות לעשות    בתמונותהמשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא/היא בעלי הזכויות  .7.3
 להלן(.  7.4, כמפורט תחת סעיף בתמונותלחברה לעשות שימוש   )כולל הענקת הזכות בתמונות שימוש 

 

ניתן להעברה, עם אפשרות  .7.4 כל משתתף מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, 
באתר הפעילות    התמונות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, ללא הגבלת זמן, להשתמש ולפרסם את  

קול דעתה הסביר של החברה. כל משתתף מוותר בזאת לטובת  או בכל פלטפורמה אחרת, על פי שי
החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות שלו או הזכויות לפרטיות או לפרסום שעשויות  

 . האו בקשר אלי בתמונהלהיות לו 
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  התמונותכל משתתף מתחייב בזאת כי יש בידיו את כל ההסכמות והאישורים הנדרשים לצורך העלאת  .7.5
, לצורך  , ככל והדבר נדרש, על פי דיןבתמונההאנשים המופיעים    הפעילות, לרבות הסכמות של  לאתר

 השימוש שייעשה על ידי החברה בהתאם לתקנון זה. 
 

 שונות .8

, והחברה ו/או  בתמונותשלישי  -ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי לא יהיה שימוש על ידי צד החברה.8.1
מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא תהיה להם אחריות לכל נזק, הפסדים או הוצאות שעלולים להיגרם  

 י.  על ידי צד שלישי, כולל הפרות של זכויות קניין רוחנ   בתמונותו/או שימוש  הצילומים  בעקבות העלאת  

 

שהועלו    בתמונותמבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, כל משתתף מתחייב בזאת כי הוא/היא לא יכלול  .8.2
אלה,   לכללים  או  הציבורי  לאינטרס  המנוגד  תוכן  או  מוסרי,  לא  או  חוקי  לא  תוכן  הפעילות  לאתר 
רוחני   קניין  זכויות  תוכן המפר  שנאה,  תוכן המפיץ  פוגעני,  תוכן  תוכן משמיץ,  הגבלה,  ללא  לרבות, 

  לציבור   זמינים  יםממשאב  המופק   תוכןכלשהן )לרבות זכויות יוצרים( או זכויות של צד שלישי כלשהו,  
(, כל תוכן המפר את פרטיותו של אחר, כל תוכן המכיל פורנוגרפיה או תוכן  לא  אם  ובין  בחינם  בין)

למבוגרים, התעללות בילדים או התעללות בבעלי חיים, תוכן שתוקף או פוגע בקבוצה המבוססת על  
דת, מוצא אתני, מוגבלות, מין, גיל ונטייה מינית, תוכן מטעה, מזויף, גס, מתועב או כל תוכן הפוגע  

במוניטין של החברה ו/או כל תוכן, הכולל באופן מוסתר פרסומות, הודעות, מותגים או  במותגיה או  
סימני מסחר גופים מסחריים אחרים. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי  

  תמונות ו/או להסיר   , מלהשתתף בפעילות,בתמונותוהסביר, למנוע מכל משתתף שכלל תוכן מוגבל זה  
 ולא תעלה טענה ו/או תתקבל דרישה בנוגע לכך.    זה מאתר הפעילות מסוג

 

חברות קשורות מטעם קבוצת פררו )בהתאם לכל מקרה(  כל משתתף מתחייב לשפות את החברה ו/או  .8.3
את הדירקטורים שלה, נושאי המשרה בה, עובדיה ושלוחיה בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות  

חבויות הפסדים,  נזקים,  דין  ו/או  עורכי  טרחת  ושכר  הליכים  הוצאות  )לרבות  הוצאות  או  עלויות   ,
סבירים( בהן תישא החברה, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתוכן שהועלה על ידי  

 הפעילות, לרבות בקשר עם הפרה של הוראות תקנון זה.  לאתרמשתתף 
 

דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי    המשתתף מסכים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל.8.4
לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או  
שיבושים באתר הפעילות ו ו/או פגמים או שיבושים אחרים, לרבות במערכות ממוחשבות, לא ייחשבו  

 ות ו/או סעד כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  כהפרה של תקנון זה, ולא יקנו למשתתפים כל זכ
 

 .  וולכל התנאים הנכללים ב  להוראות תקנון זהמשתתף מסכים  כל בעצם השתתפותו בפעילות,  .8.5
 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי  .8.6
 תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.  

 

ברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו והוראותיו של תקנון זה מעת לעת, וכן היא תהיה  הח.8.7
רשאית להביא את הפעילות לידי סיום, ו/או לבטל את הפעילות ו/או להכניס בו שינויים, לרבות על ידי  

נסי לפי  סביר  באופן  והכל  באמצעי התקשורת,  בהודעה  הפעילות,  של  שלב  בכל  הפרסים,  בות  שינוי 
ו/או שינוי תנאי   ו/או סיום הפעילות  כל טענה בקשר לתיקון התקנון  העניין. למשתתפים לא תהיה 

 הפעילות כאמור לעיל. 

 

ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או מי מטעמה לא  .8.8
שיים כתוצאה או בקשר עם  יישאו באחריות לכל נזק אשר נגרם או ייגרם למשתתף ו/או לצדדים שלי

השתתפותו של המשתתף בכל שלב משלבי בפעילות ו/או בקשר עם זכייתו בפעילות ו/או בקשר עם  
 השימוש בפרסים. 
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 ! הצלחה   למשתתפים  מאחלת החברה


