
 

 

 "פריסקיז פארטי מיקס" – תקנון לפעילות   
 

 הגדרות  .1

 
 דם: י למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שלצ 

 
 
 www.Friskiesgames.co.il אתר הפעילות""

  
 " המשתתפים שייבחרו כזוכים בהתאם להוראות התקנון להלן; הזוכים"

  
 להלן;  3" פרסים שיחולקו בהתאם להוראות סעיף הפרס/ים"

  
 פרסים על בסיס מהירות כמתואר להלן בתקנון זה; " משחק תחרותי נושא הפעילות"

  
  " משתמש ברשת האינטרנט; משתמש"
 
אשר עומד בתנאי תקנון   1962 -" בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"במשתתף"

 זה.
  

להשתתף  " טופס מקוון המופיע באתר הפעילות ורק לאחר מילוי פרטיו כהלכה, יוכל משתמש טופס הרשמה"
  בפעילות. 
  

( כתובת למשלוח  4( מספר טלפון סלולארי; )2( שם פרטי ושם משפחה; )1" כל הפרטים שלהלן: )פרטים אישיים"
 דואר אלקטרוני  

  
ה', בין  -במהלך כל הימים א' 11.08.2022ועד ליום  24.07.2022" הפעילות תתקיים החל מיום תקופת הפעילות"

אמור מובהר, כי מובהר כי עורכת הפעילויות רשאית לשנות את תקופת הפעילות,  . על אף ה23:59 – 9:00השעות 
פי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר בהתחשב בהתפשטות נגיף  -להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, על

 הקורונה. 
  

   " מזון חתולים ממותג "פריסקיז"המותג"
 

 פרשנות   .2

אי התאמה   2.1 ו/או  כלשהם בכל מקרה של סתירה  זה לפרסומים אחרים  הוראות תקנון  בין  בדבר    כלשהי 
 , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  ובמדיות השונות הפעילות לרבות בעיתונות 

 כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה.   התקנון 2.2

 ואופן ההשתתפות  הפעילות .3

בפעילות  לגלוש לאתר הפעילות כהגדרתו בתקנון זה ולהשתתף   משתמשיםיוכלו  תקופת הפעילות   במהלך 3.1
   . במהלך תקופת הפעילותפרסים   ת נושא  תחרותית

לאשר באמצעות סימון במקום   וכתנאי להשתתפות בפעילות, נדרש כל משתתףת בפעילות  פוטרם השתת 3.2
זה.   כי הוא מסכים לתנאי תקנון  באתר הפעילות,  ה בהמתאים  ובעצם  בפעילות  השתתפות  עצם הסימון 

תקנון יחול עליו ויחייבו  ה הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון וכי  כי  מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף  
 לכל דבר ועניין. 

ההרשמה   3.3 גבי טופס  על  ולמלא  הפעילות  נדרש להיכנס לאתר  מעוניין להשתתף בפעילות,  משתמש אשר 
הפרטים האישיים ישמשו, בין היתר, לצורך יצירת    .לפעילות את פרטיו האישיים כהגדרתם בתקנון זה

קשר עם המשתתפים במקרה של זכייה וכן לשם שליחת הפרסים. על כן יש חשיבות למלא אותם בצורה  
 מדויקת. 

חלקים. לכל חלק צליל וצבע    4יש לוח משחק עם  בו ולאחר מילוי הטופס יועבר המשתתף לעמוד המשחק  3.4
כמה שיותר צירופים נכונים של צבעים  ת נכונה ובזמן המהיר ביותר,  לזהויתבקש שונה זה מזה. המשתתף  

המשחק  .  )עוד לחצן(וצליל  כאשר בכל סיבוב נוסף מתווסף עוד צבע  וצלילים שיופיע על גבי המסך מעת לעת,  
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  צירופים (. מובהר, כי ה"המשחק")להלן:    מסתיים כאשר השחקן טועה ולוחץ על לחצן שלא הופיע ברצף
 עשויים להשתנות ממשחק למשחק. 

ההשתתפות בפעילות מוגבלת לעשר פעמים ביממה במהלך תקופת הפעילות )כלומר, ההשתתפות במשחק   3.5
מוגבלת לכל היותר לעשרה משחקים בלבד בכל יממה. במידה ותזהה עורכת הפעילות או מי מטעמה על פי  

אותו משתת כי  ידו,  על  האישיים של משתתף כפי שהוזנו  יותר מעשר פעמים  פרטיו  בפעילות  ף השתתף 
 באותה יממה, לא תאפשר לאותו משתתף לשחק פעם נוספת באותו היום. 

לשם הבהירות כל משתתף יוכל לזכות רק פעם אחת בפרס יומי במסגרת הפעילות ופעם אחת בפרס גדול   3.6
 אותו שבוע.במסגרת הפעילות כהגדרתו להלן ככל והוא היה המשתתף שקיבל את התוצאה הגבוה ביותר ב

 יזכה גם בפרס גדול אחד. אחד למרות האמור לעיל, אין מניעה כי משתתף שזכה בפרס יומי          

המשקלל את ביצועיו ואשר מביא   3.7 ניקוד מספרי  סופית שהינה  בסיום המשחק, יקבל המשתתף תוצאה 
הזמן יהיה קצר  . ככל שמשך  הצירופיםבחשבון את משך הזמן שחלף עד אשר הצליח לזהות נכונה את כל 

)להלן:    – יותר   יותר  גבוה  יהיה  הניקוד  תילקחנ "התוצאה הסופית"כך  הסופית  התוצאה  במסגרת    ה ((. 
 בחשבון גם מאיות השניה. 

מובהר כי התוצאה הסופית מופקת באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת ולמשתתף לא יהיו טענות   3.8
 ושי התמונות ו/או זמן המענה. ו/או השגות ו/או תלונות לגבי התוצאה ו/או רמת ק

למרות האמור לעיל, עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את שיטת בחירת הזוכים באופן חלקי או מלא,   3.9
 בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 ואופן הזכייה  הפרסים .4

יזכה המשתתף שיקבל את התוצאה הסופית הטובה  ה-אחת לשבוע )ימים א' 4.1 '( במהלך תקופת הפעילות 
"הפרס  או    "הזוכים בפרס הגדול"מזון חתולים לשנה )להלן:  חטיפים וותר ביחס לאותו שבוע, באספקת  בי

 ", בהתאמה(.  הגדול

מובהר, כי קביעת כמות המזון לשנה לצרכי הפרס הגדול תיעשה על ידי עורכת הפעילות או מי מטעמה על   4.2
מזון חתולים  חטיפים ומות צריכה של  בסיס הערכות מקצועיות של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר כ

ו/או הזוכים.   ולא תהיה נתונה לערעור או להשגה של המשתתפים  יחיד במשך שנה,  יבש של חתול בוגר 
נתונים לשיקול  שקלו,  מבכלל זה, כמות המזון,   יהיו  וסוגו של המזון שיסופק לזוכים בפרס הגדול  טיבו 

ניתנים להחלפה ו/או להסבה בסוג מזון ו/או במוצר אחר ו/או  דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא יהיו 
 בכסף ו/או בשווה כסף. 

ה( משתתפים שקיבלו  שלוש) 3ה'(, יזכו -בנוסף לפרס הגדול, במהלך כל שבוע בתקופת הפעילות )בימים א'  4.3
מוצרים   בחבילת  הגדול(  בפרס  הזוכים  ביותר ביחס לאותו שבוע )להוציא  הטובה  הסופית  התוצאה  את 

 "(. הפרס היומי( )להלן: "לחתול תנת פריסקיז )צעצועים ואוכל מ

נתון לשיקול דעתה של    , כמות וסוג הרכיבים שבו, עשוי להשתנות והינוהרכבו המדויק של הפרס היומי 4.4
 ועשוי להיות שונה מזוכה לזוכה.   עורכת הפעילות

בפעילות   4.5 הפרסים  מן  יותר  או  חלק  לשנות  רשאית  הפעילות  עורכת  כי  דעתה  מובהר  לשיקול  בהתאם 
 הבלעדי. 

 הפרסים  מימוש  .5

לאחר העלאת שמות המשתתפים הזוכים בפרסים, תיצור עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה קשר עם הזוכים   5.1
 "(.  הודעת הזכייה)להלן: "ותתאם עמם את קבלת הפרס, בהתאם לפרטים שנמסרו. 

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית על כל כשל במסירת הודעת הזכייה או אי קבלתה בידי   5.2
המשתמש מכל טעם טכני ו/או עקב הזנת מספר טלפון שגוי על ידי המשתתף בעת מועד ההשתתפות ו/או  

 מכל טעם אחר וקבלת הודעת הזכיה תהיה באחריות המשתתף בלבד. 

הוד 5.3 במסירת  כשל  של  המשתתףבמקרה  ידי  על  פרט שגוי  הזנת  עקב  הזכייה  עורכת  עת  רשאית  תהיה   ,
לפרס ולהעביר את הפרס למשתתף אחר שיבחר כזוכה כאמור  של המשתתף  הפעילות לשלול את זכאותו  

 .  בתקנון זה



 

 

או בכל דרך  )לרבות באמצעות הדואר(  קבלת הפרסים ומימושם תיעשה באמצעות משלוח לביתו של הזוכה   5.4
מובהר כי לעורכת הפעילות ו/או    וכפי שתראה לנכון.   של עורכת הפעילות הבלעדי  ול דעתה אחרת לפי שיק 

כל אחריות  למי מטעמה   ו/או  לא תהא  סיבה שהיא  ליצור קשר עם הזוכים מכל  יהיה  ניתן  ולא  במידה 
   לא אפשרו מסירת הפרס.או / מדויקים ואינם פרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או במידה שה

  ימים  60בתוך  במידת האפשר, ה,  הפרסים יסופקו לביתם של הזוכים על ידי עורכת הפעילות או מי מטעמ 5.5
שתראה  מיום ההודעה על הזכייה, בכפוף לתיאום מראש עם הזוכה. מובהר, כי הפרסים יסופקו בכל דרך  

 עורכת הפעילות לנכון, לרבות באמצעות שליחת שוברים לרכישת מוצרים.  

במידה ולא יקבע מועד לאספקת הפרס מסיבות התלויות בזוכה ו/או עקב חוסר שיתוף פעולה מצד הזוכה,   5.6
 תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל באופן חד צדדי את זכאותו של אותו זוכה לפרס. 

הינם אישיים ולא ניתנים להעברה לכל צד שלישי. כמו   במסגרת פעילות זו  סים הפרמובהר במפורש, כי כל   5.7
להמרה בכסף או בשווה ערך כספי או בכל    ים )הפרסים היומיים או הגדולים( לא ניתניםכן מובהר כי הפרס

יכול  ו/   מוצר/פרס אחר, אף אם המשתתף לא מימש את הפרס מכל סיבה    לממשוו/או לא רוצה  או לא 
 .  שהיא

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את    הלעצמ  שומרת  כת הפעילותעור 5.8
 הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ו/או כל מי  5.9 מטעמה מכל טענה ו/או תביעה    המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את עורכת הפעילות 
בוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס  לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שי

לא תהיה אחראית לכל נזק    עורכת הפעילות ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.  
 מימושו. -ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

הפעילות 5.10 רשאית לבטל את  עורכת  כי    לפרס של משתתף  זכאותו    תהא  זכאותו של המשתתף  אם סברה, 
הושגה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, הפרה של התקנון, הפרה של כל דין או בחוסר    להטבה האמורה

כמו כן,    אף בלא מעשה המרמה(.  לפרסלהיות זכאי    עשוי  זכאי אותום לב )זאת אפילו היה אותו משתתף  
רשאית   הפעילות תהיה  עמד  עורכת  שלא  לזוכה  הפרס  הענקת  את  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  לפסול, 

ו/או התבטא כלפיה בצורה    בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין
 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .    שאינה הולמת, 

 כללי .6

, שייכות באופן מלא לעורכת הפעילות ו/או  מובהר בזאת, כי כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים במשחק 6.1
 למי מטעמה ולמשתתפים לא תהיה כל זכות להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש במשחק לאף מטרה. 

  פרסםשמור את פרטיהם האישיים של המשתתפים ו/או לאך לא חייבת ל  תהא רשאית  הפעילותעורכת    6.2
ולב הזוכים  למשתתפים  לפנות  וכן  הזוכים,  של  שמותיהם  בכתבות,  את  חלק  ליטול  הסכמתם  את  קש 

 מודעות ו/או פרסומים אחרים אודות זכייתם, ובכלל זה להצטלם ולמסור דברים בעל פה או בכתב.   

תנאי להשתתפות   6.3 היא  המשתתף  )א( הגם שמסירת פרטי  כי  זה,  ומוסכם, בהקשר  לא  בפעילותמובהר   ,
)ואולם אז לא יוכל להשתתף    הפעילות ת  מוטלת על מאן דהוא כל חובה שבדין למסור נתונים אלה לעורכ

עשויה לשמור את פרטי המשתתף במאגר מידע שלה ו/או של אחר,    הפעילות; וכן כי )ב( עורכת  (בפעילות
דוא"ל   הודעות  משלוח  לשם  )לרבות  העסקיים  לצרכיה  הנ"ל  המשתתף  בפרטי  שימוש  לעשות  וכן 

)לרבות   לה  קשורים  לתאגידים  להעבירם  גם  כמו  ו/או  למשתתפים(,  שלה(  אחיות  וחברות  אם  חברות 
תהא רשאית להעביר את    הפעילותלשותפים עסקיים שלה, הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי )ג( עורכת  

 פרטי המשתתף אל מחוץ לגבולות המדינה.  

ב  עלהמשתתף מצהיר כי הוא מסכים לשימוש בשמו    6.4 אתר האינטרנט של עורכת  מנת להודיע על זכייתו 
 .  הפעילות

תתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל  שהב 6.5
עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול  

 עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  

לרבות שינויים סבירים    הנות את תנאי רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לש  עורכת הפעילות 6.6
 הבלעדי.  דעתה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 



 

 

או    ובכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכהסופית  הפוסקת  עורכת הפעילות תהיה 6.7
צוינו במפורש   במהלך הפעילות, בין אם רשייווצ או כל מצב בלתי צפוי  עיהב, תקלהו ובנוגע לכל בקשר עמ

 .כל טענה בשל כךולמשתתף לא תהיה  בתקנון זה ובין אם לאו 

ועובדי   6.8 מנהלי  על  אסורה  בפעילות  הפעילות  ההשתתפות  לעורכת  והעוזרת  הפעילות  ובני  עורכת 
 משפחותיהם. 

או כלפי    ףאינם אחראים כלפי המשתת   האו מי מטעמ/ו  עורכת הפעילות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי   6.9
  לבעל החיים ו/או   ו/או למשתתף  לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  ם של המשתתף  בעל החיי

בפעילות ו/או נזק    וו/או עקב השתתפות ו/או אי זכייתו בפרס כלשהו    ו לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכיית
ו עקיפות,  א לרבות הוצאות ישירות  הפסד,  ישיר ו/או עקיף,  ו/או נזק    שנגרם במהלך הפעילותישיר או עקיף  

 . שייגרם במהלך מימוש הפרסים

בניהול הפעילות    שגיאותמצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה  משתתף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה 6.10
אי   ו/או  ההשתתפות  לא תהווה  כאמור,  של טעות  מקרה  בכל  וכי  האינטרנט,  באתר  ו/או  תפעולה  ו/או 

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמן  לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד    ההשתתפות בפעילות עילה
וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור או כשל בהשתתפות   נזק מכל מין  בגין 

 להשתתפות בפעילות.   משתתףבפעילות וכיוצא בזה, לרבות אי קליטת רישומו של 

לפסול כל משתמש אשר היא סבורה כי אינו מקיים    י שיקול דעתה הבלעדי,עורכת הפעילות רשאית, על פ 6.11
ה בקנה אחד עם אופי הפעילות. מובהר במפורש  עול  ה ינאחר תנאי התקנון ו/או במידה ומבצע פעולה שא

 פרס.  לא יהיה זכאי לכל לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ו/או כי משתתף שנפסל מלהשתתף בפעילות 

 . www.Friskiesgames.co.ilאתר האינטרנט של עורכת הפעילות בכתובת תן לעיון בתקנון הפעילות ני 6.12
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	6.12 תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר האינטרנט של עורכת הפעילות בכתובת www.Friskiesgames.co.il.

