
 "אנסטסיה" -פעילות תקנון 

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 אנסטסיה אברבוך. /או ו אונליין בע"מ טרמינל איקס " פעילותה כת"עור

   תקנון זה.הוראות פעילות שתקיים עורכת הפעילות באתר הפעילות בהתאם ל  "הפעילות"

 הכשיר לפעולות 18אדם מעל גיל  הפעילות, לכל בעמודהפעילות פתוחה לכל גולש  "משתתף"
 -"ב תשכ, והאפוטרופסות המשפטית הכשרות בחוק אלה מונחים)כהגדרת  משפטיות

 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. (1962
 

 על המשתתף להיות בעל פרופיל אישי פעיל באינסטגרם. 

 

 kidshttps://www.instagram.com/terminalx/:  בכתובת  Terminal X של האינסטגרם דף   הפעילות" /עמוד"אתר
  .כהגדרתו להלן אנסטסיההעמוד של  ו/או

 :בכתובת אברבוך אנסטסיהעמוד האיסטגרם של  " אנסטסיה העמוד של"
https://www.instagram.com/anastasya_averbukh_official/. 

 . אנסטסיה של בעמוד הפעילותשיפורסם בקשר עם  פוסט           "פוסט הפעילות"

לרכישת פריטים ממותג "פוקס",  ₪ 1,000קופון "קרדיט סטור" בסך "                            הפרס"
לא כולל מותג "פוקס הום".  למימוש באתר טרמינל איקס.

 
  .גבי הקופוןתאם לתנאי המימוש שמופיעים על בההינו  הקופוןמימוש 

   .לשני זוכים שונים סה"כ יחולקו שני פרסים

 

 תקופת הפעילות .2

"( ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות תקופת)להלן: " 23.4-26.4 תיערך החל מיום  הפעילות .2.1
 זה. 

בזאת כי עורכת הפעילות,שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את  מובהר .2.2
 תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה. 

 בפעילות השתתפות .3

 :בפעילות, יש לבצע את הפעולות הבאות על מנת להשתתף .3.1

 אין אז עוקב יש כבר)אם   Terminal Xהאינסטגרם של להוסיף עוקב אחר עמוד  .3.1.1
 .(הפעולה את לבצע צורך

 .לזכות בפרס לך למה מגיע הפעילות לפוסט תגובהכ לכתוב .3.1.2

 

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון  בפעילותבהשתתפותו  .3.2
, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו

 להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

נון זה בכל עת ובלא צורך עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תק .3.3
הפעילות. האחריות להכרת התקנון  בעמודבהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון 

  .כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף

בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת  .3.4
, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. מי מטעמהאו ו/הפעילות 
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בקשר לאמור משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות 
 .לעיל

  

 לתוכן  קניין רוחני וכללים .4

נה הרוחני מובהר כי התכנים שהעלתה עורכת הפעילות לאתר הפעילות בקשר עם הפעילות, הינם קניי .4.1
קיבלה הרשאה לעשות בהם שימוש לרבות, בקשר  שעורכת הפעילותהבלעדי של עורכת הפעילות ו/או 

עם הפעילות. המשתתף אינו רשאי להשתמש בתכנים כאמור שלא לצורך השתתפות בפעילות ללא 
 קבלת הסכמה מראש ובכתב של עורכת הפעילות.

ין בהעלאתם של תכנים אלו להפר הוראות כל אבהעלאת תכנים לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי  .4.2
שא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ילא תעורכת הפעילות . דין ו/או לפגוע בזכויות כלשהן של צד ג'

הצגה או  לכל . הנך נושא באחריות המלאה והבלעדיתהוראות הדין ו/או זכויות צד ג' כאמורמהפרת 
כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות  הנך מסכים פרסום של תכנים, שנעשו על ידך.

 שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי. 

הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בתגובה  .4.3
 , והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור. שלך ו/או בתמונה

אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או  בקשר עם הפעילות, אינו רשאי להעלות תכנים משתתף .4.4
 התכנים הבאים:

  פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.  תוכןכל 

  האישיים או  ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם 13מתחת לגיל הנוגע לקטינים  תוכןכל
  .מענם ודרכי ההתקשרות עימם

 מטבעו רגיש כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר. 

  המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע  תוכןחוקי, או -בלתי תוכןכל
 לפי דיני מדינת ישראל. רה פליליתמעשה המהווה עבי

  המהווה לשון הרע )הוצאת דיבה( על אדם תוכןכל. 

  החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם )לרבות שמו(, מבלי שהוא עצמו מסר  תוכןכל
 .ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם אותו

  איסור פרסום של בתי משפט. שביחס אליהם קיים צוו/או תכנים נושאים 

  מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור ,בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין תוכןכל. 

  אחרים. באנשים ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע תוכןכל 

  במפעילת אתר הפעילות אוו/המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט  תוכןכל. 

 עורכת הפעילותמצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את  משתתףה .4.5
 בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

הפרה של רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על  עורכת הפעילות .4.6
 המצוינים בסעיף זה. התנאים 

בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה  להשתתףהמעוניינים  .4.7
המצוינים בסעיף זה או מכל התנאים בגין פסילה בהתבסס על  הכלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמ

סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מובהר כי עורכת הפעילות אינה אחראית על התוכן 
ואינה אחראית על כל שימוש שיעשה בתכנים, שעשוי להוות  הפעילות אתרשיעלו המשתמשים ל

 עבירה על פי דין.

 הזוכים איתור .5

דרך חשבון האינסטגרם  יםעורכת הפעילות תפנה לזוכ ,יםהזוכשני תקופת הפעילות ובחירת  תוםב .5.1
 . הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם באתר הפעילות הפעילות לפוסט תגיב/או ו הזוכיםשל 

או המועמד ו/ממועד הפנייה אליו  שעות 48לזכייה לא יפנה אל עורכת הפעילות בתוך  ומועמדבמידה  .5.2
 עורכתאו המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה וו/לזכייה לא אותר 

הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל 
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תתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד המש
 איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס  6.2אם תתכלינה רשימות המשתתפים כאמור בסעיף ב .5.3
 לאף משתתף אחר.

 תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.  -נאי התקנון  מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בת .5.4

, הזוכיםות וזהות לשיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר לקביעת תוצאות הפעי לעורכת התחרות .5.5
 לאלה תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.הנוגע בכל עניין  הוהחלטת

ת, אך לא חייבת, לפרסם את שמות במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה תהא עורכת הפעילות רשאי .5.6
 הפעילות. בעמוד הזוכים 

 הפרסים .6

 .התקנון תנאי בכל עמידה לאחר הינה בפרס הזכייה .6.1

 כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד.  .6.2

רכת הפעילות רשאית להחליף בכל שלב, את הפרס בפרס אחר, בהתאם והפרס לא ניתן להמרה, ע .6.3
 לשיקול דעתה הבלעדי. 

6.4.  

מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים למען הסר ספק  .6.5
השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר 
על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.ו/ עורכת התחרות

הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או  .6.6
 המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

עת ו/או להתנות עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל  .6.7
 ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים. נוספים את הענקת הפרסים בתנאים

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס  .6.8
 לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 פרסום שמות הזוכים .7

. מובהר, כי ו/או תמונתם ת הפעילות תהא רשאית לפרסם באתר הפעילות את שמות הזוכיםעורכ .7.1
 עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

 .מים האמוריםעצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסו .7.2

 כללי .8

 הפעילות.  בעמודתקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן  .8.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  .8.2
 , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.הפעילות

לכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר /או ו םלמשתתפי .8.3
 , לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשרו והכרוך בהם. לפעילות

עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה  .8.4
של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא 

וצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, ה
 בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.

ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי  .8.5
ע להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנו

מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
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עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף 
 כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו

 בפעילות.

עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות )במהלך הפעילות או בסיומה( או לשנות את  .8.6
 תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר  .8.7
ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך במהלכה 

 הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או  .8.8
שר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או רכוש ו/או אחר א

 עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ומוכרעת על ידי יכולת יצירה  .8.9
לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי  244ומקוריות והיא לא תחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 

 הזכייה אינה תלויה בגורל.

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.  .8.10

 


