"קונים קרוב לבית"
מיזם לקידום העסקים המקומיים בעיר מודיעין-מכבים-רעות
תקנון ההגרלה
עיריית מודיעין-מכבים-רעות (להלן" :העירייה") מעוניינת לקדם ולעודד קנייה וצריכת שירותים
מהעסקים המקומיים הפועלים ברחבי העיר במגוון תחומים.
לשם הגשמת מטרה זו ,העירייה תערוך הגרלה של  100שוברים בסך  ₪ 100כל אחד ,לרכישה בבתי
העסק המקומיים בעיר ,ו/או קבלת שירותים מאנשי מקצוע מקומיים ,זאת בהתאם להוראות
תקנון זה.
מובהר ,כי לעירייה לא יהיה כל רווח ו/או כוונת רווח בפעילות זו ,וההגרלה נערכת למטרת קידום
העסקים המקומיים ולא לשום מטרה אחרת.
העירייה רשאית להפסיק ו/או לבטל את ההגרלה ,וכן רשאית לשנות ו/או לבטל כל תנאי מתנאי
תקנון זה ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .ביטול ו/או שינוי כאמור יפורסמו באתר
האינטרנט העירוני ובעמוד הפייסבוק העירוני.
כללי:
 השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתף כי קרא את התקנון ,הבין את הוראותיו ומסכים
לתנאי ההגרלה כמפורט בתקנון זה.
 כל משתתף מוגבל לזכייה בשובר קניה פעם אחת בלבד.
 השובר הינו אישי עבור הזוכה בהגרלה ,ולא ניתן להעברה ולמימוש על ידי שום אדם או גורם
אחר.
 מובהר ,כי זכייה בהגרלה תעניק לזוכה שובר קניה בסך  ₪ 100למימוש באחד מבתי עסק ו/או
אנשי מקצוע המופיעים ברשימה המצורפת לטופס ההרשמה המקוון בו בחר המשתתף מראש
במעמד ההרשמה להגרלה ,ולא תיתן שום אפשרות לקבלת סכום הזכייה באמצעי תשלום
אחר ו/או בתנאים השונים מאלו שנקבעו בתקנון זה.
 בית העסק /בעל המקצוע יעניקו  5%הנחה לזוכה במעמד מימוש הזכייה.
 העירייה שומרת על זכותה לשנות את תנאי ההגרלה ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם שינוי התנאים.
 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
הקשורים להגרלה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן המחייבות בלבד את
הצדדים.
תנאי ההשתתפות:
כל המעוניין להשתתף בהגרלה נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:
 .1תושב העיר מודיעין-מכבים-רעות מעל גיל ;18
 .2על כל משתתף למלא טופס מקוון באתר העירייה בו יפרט את פרטיו האישיים ,פרטי
התקשרות ,לרבות צירוף ספח ת.ז להוכחת היותו תושב העיר.
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 .3כל משתתף יידרש לבחור שם של בית העסק /בעל המקצוע מתוך רשימה שתצורף לטופס
המקוון ,בו ירצה לממש את זכייתו ,ככל שיזכה .מובהר כי לא תינתן אפשרות לשנות את
הבחירה לאחר הגשת הטופס המקוון.
 .4על כל משתתף לצרף קבלה או מספר קבלות בגין רכישה ו/או קבלת שירות מעסקים
מקומיים /אנשי מקצוע מקומיים ,ששווין המצטבר עומד על סכום של  ₪ 200לפחות,
בחודש קלנדרי אחד .מובהר כי אין הגבלה על מספר הקבלות שניתן להגיש.
ההגרלה ומימוש הזכייה:
 בשבוע הראשון של החודש העוקב ,העירייה תערוך את ההגרלה במעמד מבקר העירייה ,נציג
הלשכה המשפטית ונציג דוברות העירייה .בסיום ההגרלה ,דוברות העירייה תישלח הודעת
בדבר הזכייה למספר הטלפון הנייד ו/או לכתובת הדוא"ל אשר הוזנו על ידי המשתתף בטופס
המקוון.
 מובהר ומודגש בזאת כי אפשרות להשתתף בהגרלה ,תינתן אך ורק למשתתפים העומדים בכל
התנאים הקבועים בתקנון זה.
 מימוש הזכייה -בחלוף שני ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה בדבר זכייה ,רשאי הזוכה לפנות
לבית העסק /לבעל המקצוע המקומי בו בחר לצורך תיאום מראש של מימוש הזכייה.
אחריות:
 מובהר בזאת כי העירייה אינה אחראית בשום צורה ואופן לטיב המוצרים ו/או השירותים
הניתנים על ידי בתיה עסק /אנשי המקצוע במסגרת הזכייה.
 האחריות למוצרים ו/או לשירותים הניתנים ע"י העסקים ובעלי המקצוע השונים הינה של
בעל העסק או בעל המקצוע בלבד ,וככל שלרוכש יש טענה כלפי טיב המוצר ו/או השירות
שרכש ,עליו לפנות לבית העסק ישירות בלבד.
 כל רכישת מוצר ו/או שירות כאמור ,תהיה באחריות הבלעדית של הרוכש ,והמשתתפים
פוטרים את העירייה ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי
תקינות ,שיבוש ו/או כל פגם אחר הקשור ברכישות /קבלת השירותים במסגרת מימוש
הזכייה.
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בהגרלה באופן זמני
או קבוע או לבטל את זכייתו ,אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה הוא לא פעל בהתאם
להוראות תקנון זה ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין.
 המשתתפים במיזם נותנים הסכמתם לקבלת הודעות ועדכונים בנוגע למיזם באופן שתבחר
העירייה ,ולא תהיה להם כל טענה בקשר לכך.
לפרטים נוספים ניתן
_________________.

לפנות למרים דהאן,

מנהלת

מחלקת רישוי

עסקים

*תקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,הוראות התקנון מיועדות לגברים ונשים כאחד.
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