בית חולים נצרת אממס

יוני2021 ,

תיקון לתקנון הגרלה " -מפתח החיים (مفتاح الحياة)"
אשר הוגש ביום 24/03/2021
 .1הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המובנים המובאים לצדם:
"בית החולים"/
"עורך ההגרלה"

בית חולים נצרת אממס ,ח.פ.560019945 .

"המבצע"

מבצע מפתח החיים (مفتاح الحياة) הנערך על פי תנאי תקנון זה ,ובהתאם
לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין
(להלן" :ההיתר").

"ההגרלה"

ההגרלה המבוצעת במסגרת המבצע ,על פי תקנון זה ועל פי תנאי ההיתר.

"הפרסים"

הפרסים שיוגרלו במסגרת ההגרלה ,כמפורט להלן בסעיף .4

"תקופת המבצע"

מיום  07/04/2021ועד ליום 29/06/21

"משתתף"

כל תאגיד או ישות משפטית אחרת ,וכן כל אדם אשר מלאו לו  18שנים
ביום מתן התרומה לבית החולים ,עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו רשאי
לדרוש מאדם המבקש לקבל כרטיס השתתפות שיציג לו תעודה שבה ניתן
לוודא את גילו.

"המפקח"

עו"ד כיאן בלאל ,ממשרד מ .פירון ושות' – עורכי דין ,בניין אדגר 360
(קומה  ,)19רחוב השלושה  ,2תל אביב .6706054

 .2זכאות להשתתף בהגרלה
.2.1

במועד תחילת המבצע ,כל משתתף המעוניין לתרום לבית החולים ,ולפי כן להשתתף
בהגרלה ,יהיה נדרש להיכנס לאתר של עורך ההגרלה בכתובתNazhospICUkey.com :
(להלן" :האתר") ,למלא את פרטיו בהתאם למפורט בטופס ההשתתפות המופיע באתר ,בין
היתר ,לאשר את היותו מעל לגיל  18 -שנים ,לבחור בסכום התרומה שאותו המשתתף
מעוניין לתרום לבית חולים (להלן" :טופס ההשתתפות") .לאחר סיום הליך הרישום
ותשלום סכום התרומה באתר באמצעות כרטיס האשראי ,יישלח לכתובת הדואר
האלקטרוני של המשתתף כרטיס המעיד על השתתפותו בהגרלה (להלן" :כרטיס
ההשתתפות") .כל כרטיס השתתפות יכיל מספר סידורי ייחודי לאותו משתתף בלבד.
בנוסף לאמור לעיל ,מובהר כי משתתף יהיה אף רשאי לתרום לבית החולים ולזכות לקבלת
כרטיס השתתפות בהגרלה גם בהגעה למשרדי בית החולים ברחוב ואדי אלג'ואני ,כאמור
בסעיף  3.2להלן ,לאחר הליך הזדהות ורישום מוצלח ,יהיה המשתתף רשאי לתרום לבית
החולים וזאת דרך אמצעי התשלום הבאים:
ע"י העברה בנקאית לחשבון בית החולים – שפרטיו הינם :בנק לאומי ,מספר בנק  ,10מספר
סניף  ,964מספר חשבון 553000/34
ע"י שיקים בנקאיים על שם בית החולים.
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.2.2

כל משתתף ,כהגדרתו לעיל ,זכאי להשתתף במבצע וזאת לאחר ביצוע תרומה בפועל
לבית החולים ,ולקבל את כרטיס ההשתתפות.

.2.3

כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה מספר פעמים ,בסכומים משתנים שהם כפולות של
הסכום המינימלי של ההתרמה ,קרי ( ₪ 100 -להלן" :סכום תרומה מינימלי") .למען הסר
ספק ,מובהר כי במידה ומשתתף יחליט לתרום מספר פעמים במועדים שונים ובסכומים
שונים בכל פעם ,אותו משתתף יקבל עבור כל תרומה בסך סכום התרומה המינימלי ,מספר
סידורי ייחודי אחד ,כך גם במקרה ומשתתף המחזיק מספר חשבונות(.לדוגמא :במידה
והמשתתף יתרום  ₪ 1,000בפעם הראשונה ,ומשתתף זה הינו המשתתף העשירי בהגרלה,
משתתף זה יקבל  10כרטיסי השתתפות ,במספרים סידוריים הנעים מ 11 -ועד .)20

.2.4

ההשתתפות במבצע אינה מותרת לבעלי עורך ההגרלה ועובדיו ,למפקח ולעובדי משרדו,
למשרד הפרסום של עורך ההגרלה וכן למנהליהם ,עובדיהם ,בעלי מניותיהם ובני
משפחותיהם של כל אלה.

 .3ההגרלה
.3.1

עורך ההגרלה תבצע הגרלה בין משתתפים הזכאים להשתתף בהגרלה על פי תקנון זה,
כאשר במסגרת ההגרלה יוגרל פרס המתואר להלן בסעיף  .4.1הפרס יוענק למשתתף שיעלה
בגורל ,כמפורט להלן.

.3.2

ההגרלה תיערך במשרדי עורך ההגרלה ,ברחוב ואדי אלג'ואני ,נצרת  ,בתאריך.30/06/2021
לא יידרש תשלום כלשהו עבור עצם ההשתתפות בהגרלה.

.3.3

בעת עריכת ההגרלה  ,עורך ההגרלה ידפיס פתקיות קטנות כאשר כל פתק מכיל מספר
סידורי של אחד מהמשתתפים ללא ציון שם ופרטים מזהים אחרים של המשתתף ,עורך
ההגרלה יכניס לאחר מכן את הפתקיות אל תוך קערה גדולה ,עורך ההגרלה יערבב את
הפתקיות ויבחר באקראי פתק אחד שהוא יוגרל כזוכה.

.3.4

עם היוודע זהות המשתתף שעלה בגורל כאמור בסעיף  ,3.3תיערך על ידי עורך ההגרלה
בדיקה האם משתתף זה זכאי להשתתף במבצע על פי תקנון זה .היה ויימצא כי משתתף
כלשהו שעלה בגורל לזכייה בפרס אינו זכאי להשתתף במבצע ו/או בהגרלה ,ייפסל משתתף
זה ,ובמקומו ייבחר ,באופן אקראי ,פתק נוסף מהקערה המכילה את הפתקיות עם
המספרים הסידוריים הייחודים של המשתתפים .זכאות המשתתף תיבדק כאמור בסעיף
זה לעיל ,וחוזר חלילה עד שיעלה בגורל משתתף הזכאי להשתתף בהגרלה .המשתתף שעלה
בגורל ואשר יימצא כזכאי להשתתף בהגרלה ייקרא להלן" :משתתף זוכה".

.3.5

במהלך ההגרלה ייבחר משתתף/פים נוסף/פים (אחד או יותר ,לפי שיקול דעת עורך
ההגרלה) ,אשר יהיה זכאי לקבל פרס במקרה בו יודיע משתתף זוכה כלשהו (אחד או יותר)
כי אינו מעוניין בקבלת ו/או במימוש הפרס.

.3.6

ההגרלה תיערך בנוכחות המפקח או מי שהוא מינה מטעמו לצורך פיקוח על ביצועה.

.3.7

עורך ההגרלה יודיע למשתתף הזוכה על זכייתו במכתב או בדוא"ל ,בתוך שלושה ( )3ימים
ממועד עריכת ההגרלה .היה משתתף זוכה תאגיד – תימסר ההודעה למנכ"ל התאגיד או
לאיש קשר אחר שציין המשתתף בטופס ההשתתפות.

.3.8

פסילת משתתף מהשתתפות בהגרלה או מזכייה בה על פי תנאי תקנון זה ,לא תהווה בסיס
לכל תביעה או טענה או דרישה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או כלפי כל גורם אחר הקשור
במבצע.
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.3.9

היה ואירעה תקלה והוגרל משתתף זוכה שאינו זכאי לזכות בהגרלה על פי תנאי תקנון
זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה או דרישה כלשהי כלפי
עורך ההגרלה ו/או כל גורם אחר הקשור במבצע.

 .4הפרס
.4.1

המשתתף הזוכה יזכה באוטו מסוג יונדאי סונטה  ,2021כמפורט בנספח א' לתקנון זה
("הפרס").

.4.2

עורך ההגרלה רשאי לשנות את פרטי הפרס על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות במקרים
שבהם ייווצרו נסיבות שאינן בשליטת עורך ההגרלה ואשר יחייבו שינוי בפרטי הפרס.

.4.3

הפרס למשתתף הזוכה יוענק על שם המשתתף (או אדם אחר עליו יורה המשתתף בכתב
בתוך  14ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכייה כאמור בסעיף  3.8לעיל) ,ולא יהיה
כל בסיס לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או כל גורם אחר
הקשור בהגרלה בקשר עם זהות האדם אשר יקבל את הפרס.

.4.4

אין אפשרות להמיר את הפרס בכסף.

.4.5

קבלת הפרס לא תהיה מותנית בתשלום ,בפעולה או בתנאי נוסף כלשהו.

.4.6

עורך ההגרלה אינו נוטל ולא יישא בכל אחריות לטיב הפרס .חוסר שביעות רצון ו/או פגם
ו/או נזק כלשהו למי מטעם המשתתף הזוכה הקשור בפרס לא יהוו בסיס לכל תביעה או
טענה או דרישה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או כלפי כל גורם אחר הקשור במבצע.

 .5כללי
.5.1

עורך ההגרלה יפרסם את תוצאות ההגרלה בהתאם לתנאי ההיתר ,בשני ( )2עיתונים
יומיים ,וזאת בתוך שלושים ( )30ימים ממועד קביעת המשתתף הזוכה ,או בכל דרך אחרת
שיקבע עורך ההגרלה בהתאם לתנאי ההיתר.

.5.2

למעט אם ייאסר הדבר על פי דין ,המשתתף הזוכה ,אדם או תאגיד ,מסכים לפרסום דבר
זכייתו ,באופן אשר ייראה לנכון בעיני עורך ההגרלה.

.5.3

אין באמור בתקנון זה כדי להטיל על עורך ההגרלה אחריות כלשהי מעבר לאחריות של
עורך ההגרלה על פי הוראות הדין.

.5.4

בכל מקרה של מחלוקת בין עורך ההגרלה לבין משתתפים שונים בהגרלה ו/או משתתפים
שלא זכו ו/או משתתפים שלא היו זכאים להשתתף בהגרלה ו/או בין אלה (חלקם או כולם)
לבין עצמם ,יכריע עורך ההגרלה והכרעתו תהיה סופית.

.5.5

עותקים של תקנון המבצע יתפרסמו במשרדי עורך ההגרלה ברחוב ואדי אלג'ואני ,נצרת,
ויומצאו לכל החפץ בהם ללא תשלום.

.5.6

עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את הוראות
המבצע ,ובכלל זה – לקצר את תקופת המבצע ,לשנות את תנאיו ,להאריך את תקופת
המבצע ולקבוע מועדים נוספים להגרלות נוספות בתנאים דומים או שונים ,לערוך מבצעים
נוספים באותה תקופה ,להוסיף על תנאי המבצע או לגרוע מהם ו/או לבטל את המבצע בכל
עת.

.5.7

במידה ועורך ההגרלה יחליט להאריך את תקופת המבצע – ימשיכו לחול הוראות תקנון
זה על תקופת המבצע הנוספת ,אלא אם ייקבע אחרת ע"י עורך ההגרלה.
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.5.8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.

.5.9

לבית המשפט המוסמך בנצרת נתונה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור במבצע זה
ובהוראות תקנון זה.

 .5.10שירותים שונים שמספק עורך ההגרלה אשר שמותיהם מופיעים בתקנון זה ואינם מוגדרים
בתקנון זה ,הינם שירותים שמספק עורך ההגרלה ואשר תנאיהם הינם בהתאם לתנאים
ולנהלים של עורך ההגרלה ,כפי שיהיו מעת לעת.

בית החולים נצרת – אממס
נספח א'

