
   WELLNESS פעילותתקנון 
 

 פעילותה .1

" או אלטמן"  -)להלן    האפפפי תקשורת בע"מבשיתוף עם    אלטמן בריאות שותפות כללית   1.1
האינטרנט של אלטמן  באתר  להשתתף בפעילות  "( מזמינה את הגולשים  הפעילותעורכת  "

הפעילות"  -ן  )להל  /217https://www.altman.co.il/join_club_0:  בקישור "אתר    "דף  או 
  .(הפעילות"

 ועמד להלן   3סעיף   לפי המוקדמים התנאים כל אחר מילאש כל מי להשתתף זכאי בפעילות 1.2

   .("המשתתפים" - )להלן  זה תקנון בתנאי

כן לתאר במיקום  ואתר הפעילות  למלא פרטים ב   יםנדרש  יםהמשתתפ  במסגרת הפעילות, 1.3

  ", בהתאמה(.הפעילות"  -ו  "התגובה"  -)להלן  עבורם wellnessמה הכי הרלוונטי 

המקורית  התגובה  את  ששלח  זוכה    בחרי  אלטמןצוות שופטים מטעם    תקופת הפעילות  בסוף 
שהעלה    ףהמשתתאת  התגובה שתבחר תזכה  . ביותר  היצירתית ו/או המרגשת )וכיו"ב( או  /ו

 להלן, ובלבד שעמדו בכל הוראות תקנון זה. בתקנון זה כמפורט  ,אלטמןמתנת  בפרסאותה 

 ממצה התקנון .ועניין דבר לכל חוזה והינו בפעילות ההשתתפות תנאי את מסדיר זה תקנון 1.4

 .  בפעילות להשתתפות בקשר אלטמןו יםפ המשתת וחובות זכויות את

 באופן זה תקנון הוראות לכל  םמסכי  הואכי    ףהמשתת מאשר  בפעילות השתתפות בעצם 1.5

 .עומד בכל תנאי תקנון זהא ו ה וכן כי   חוזר ובלתי מוחלט

 הפעילות תקופת .2

)להלן:    16:00בשעה    31.8.2021ועד ליום    14:00בשעה    4.7.2021מיום  הפעילות תתקיים החל   2.1
 "(. תקופת הפעילות"

את    אלטמן 2.2 לבטל  או  להפסיק  לקצר,  להאריך,  לשנות,  עת  בכל  רשאים  מטעמה  מי  ו/או 
באתר  שתפורסם  בהודעה  הבלעדי  דעתה  שיקול  עפ"י  הפעילות,  תקופת  ו/או  הפעילות 

בהתאם לשיקול דעתה    אלטמן או בכל מועד אחר שתבחר    דיי ושתוקפה יהיה מי  הפעילות

מוותר על כל   משתתףה והולמת וה . מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיק הבלעדי
 טענה בנוגע או בקשור לאמור.

 לזכייה  וזכאות בפעילות להשתתפות מוקדמים תנאים .3

 : באתר הפעילות בפייסבוק בפעילות להשתתפות המצטברים התנאים 3.1

   .18מעל גיל   והינ ףהמשתתבמועד הפעילות   3.2.1

למועדון בתקופת הפעילות(   ף)שהצטר חדש למועדון אלטמן ףמצטר והינ ףהמשתת 3.2.2
 . במועדון קיים חבר  או , הפעילות באתר הנדרשים  הפרטים  כל את  ומילא
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  בהתאם   הפעילות  בעמוד  ועבור  wellnessמה הכי    של  סיפור תיאור    שלח  ףהמשתת 3.2.3
 . זה תקנון להוראות

 בפעילות ההשתתפות .4

למלא את הפרטים הנדרשים באתר הפעילות    ףנדרש המשתתלצורך ההשתתפות בפעילות,   4.1

  .ועבור wellnessמה הכי ולספר 

 בתנאי תקנון זה וכל דין.   תגובה העומדתרק לשלוח מתחייב   ףהמשתת  4.2

הבלעדי, כל משתתף בתחרות    םלפסול, על פי שיקול דעת  יםו/או מי מטעמה רשא  אלטמן 4.3

תקנון זה, ובמקרה כאמור לא תהיה לכל משתתף ו/או מי  מהוראה  או לא עמד באשר הפר  
 כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.  ומטעמ

 .הפעילות תקופת בכל בלבד אחת פעם לזכות רשאי היהי ףמשתת כל  4.4

  כחברות רשומות שהן בין,  התארגנויות או/ו  קבוצות על אסורה בפעילות ההשתתפות  4.5
 . כך שאינן  ובין בפייסבוק

  את  מזכה אינה בפעילות  ההשתתפות או /ו  ההרשמה עצם כי   מובהר ספק הסר למען  4.6
 .כלשהו בפרסו עצמ ףהמשתת

 הזוכה  בחירת .5

יהיו זכאים    בתקנון זה שפורטו המוקדמים  התנאים  בכל שיעמדו המשתתפים עם התגובות   5.1
 להשתתף בפעילות. 

  הזוכות   התגובות   בדבר   ההחלטה .  אלטמן  חברת  נציגי   צוות שופטים  ידי   על   יישפטו  התגובות  5.2
,  יהיו  הדעת   לשיקול  הקריטריונים  כאשר   השופטים  של  הבלעדי   דעתם   שיקול   פי  על   תהיה 

התגובות    מבין  ביותר  )וכיו"ב(  ו/או המרגשת  או היצירתית/המקורית והתגובה  :  היתר  בין
לא תתקבל כל טענה ו/או  החלטת השופטים הינה סופית ומובהר כי    .בפעילותהמשתתפות  

 זה.  לעניןדרישה ו/או תביעה מכל סוג  

ו/או    אלטמןשל  בדף הפייסבוק/ אינסטגרם   לפרסם תרשאי היהת מטעמה מי או/ו  אלטמן  5.3
מדיה  אלטמןבאתר    או/ו יםהמשתתפ שלופרטיהם     הפרופיל ותמונת שמם  את,  ובכל 

, באופן ובזמן  שהעלו במסגרת הפעילותהתגובות  , וכן את  יםהזוכ או/ו לזכייה המועמדים

 .בלתי מוגבלים

 הלזוכ הודעה .6

בדוא"ל   הודעה לזכייה למועמד תישלחלעיל,   5כאמור בסעיף  ה הזוכהתגובה בחירת  לאחר  6.1
לבחירת   הנייד,  לטלפון  טקסט  הודעת  יד או  על  שהוזנו  לפרטים  ובהתאם   בה ,ואלטמן 

ת אימות הודע"  -   ןלהל (  כנדרש בהודעה  ולהשיב בהודעה חוזרת את אימות פרטי  שתבקי
 "(.הפרטים



 שעות 72  תוך באופן הנקוב בהודעה  ת אימות הפרטיםלהודע להשיב לזכייה  המועמד  על  6.2

 שם ,  פרטי  שם   כגוןבהודעה,   המבוקשים הפרטים  כל את ולציין   ,ההודעהקבלת   מעת
  .טלפון מספרו  מגורים כתובת, משפחה

תוך    ףוהמשתת  במידה  6.3 אימות הפרטים  להודעת    אלטמן שעות כאמור תהא    72לא השיב 
את   לפסול    במקרה .  כך  בגין  טענות  כל   ול  יהיו  ולא,  לזכייה  המועמד  ףהמשתת  רשאית 

 . לזכייה הבא למועמד  לפנות םרשאי יהיו מטעמה מי או/ו  אלטמן, כאמור

נוצר  ו הנדרשים הפרטים את  מסרו  ת אימות הפרטים,להודע במועד  שהשיב לזכייה  מועמד   6.4
 . כזוכה וכרזי   ,אומתו וופרטי קשר טלפוני )או אחר לבחירת אלטמן(   ועימ

הודעת ות זכיי על הודעה  ואלי תישלח הזוכה, בחירת לאחר  6.5. תשלח   הזכייה בפרס. 
הזכייה )להלן   פרטי את  תכלול והיא  למייל/ הודעת טקסט לטלפון הנייד   הודעה באמצעות

 "(.הזכייה  הודעת" -

  הזכייה רק קבלת הודעת זכייה המודיעה למשתתף על זכייתו בפרס, תהווה אישור בדבר    6.6
 לצורך קבלת הפרס, בכפוף לעמידת הזוכה בכל הוראות תקנון זה. 

ספק,    6.7  הסר    ו בהודעותי  או/ו לפעילות ההרשמה בעת הזוכה שמסר הפרטים אםלמען 
 את  ו עמ לתאם יהיה ניתן לא או/ ו מדויקים או/ו נכונים אינם מטעמה  למי או/ ו אלטמןל

  ו שלא נוצר עימ   במידה או/ו אימות הפרטים תהודע ממועדשעות    72  בתוך  הזכייה פרטי
 אלטמן השקבע הזמנים ללוח בהתאם הפרס את לקבל הזוכה  מן  שייבצרקשר ו/או במידה  

 תרשאי מטעמה מי או/ו אלטמן היה, תלמימושו או/ו  הפרס למסירת  מטעמה  מי או/ו
 מי או/ו אלטמן .  יהי הזכ מועמדי  מתוך חלופי בזוכה  ולבחור הזוכה  של  וזכיית   את לפסול 

 .זה סעיף להוראות בהתאם  זוכה פסילת בגין  אחריות בכל יישאו לא  מטעמה

 .  שלה בדף הפייסבוקבכל מדיה, לרבות  יםהזוכהודעה על  תהא רשאית לפרסם   אלטמן  6.8

 פרסה מימוש .7

עימ  זוכהה  7.1 לעיל  ושנוצר  כאמור  שיפורטו    וכלי   קשר  ובמקום  במועד  הזכייה  את  לממש 
ל בהודע שתישלח  יהי   אלטמן  .וה  מטעמה  מי  מועד    יםרשא  וו/או  את  אופן  לשנות  ו/או 

 , ולזוכה לא יהיו טענות בגין כך. תהבלעדי םהמימוש האמור לפי שיקול דעת

הזוכה זכאי לכל  היה  י , לא  במועד שצויןהיה ונבצר מן הזוכה לממש את ההטבה מכל סיבה    7.2
וכל מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות   אלטמןופיצוי או תחליף בגין אי מימוש ההטבה,  

 .בקשר לכך

ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה, לרבות בעת קבלת ההטבה ו/או בעת    אלטמן   7.3
של הזוכה    ובשמטבה, ולעשות שימוש בתמונות ו/או בצילומי וידאו שיצולמו ו/או  מימוש הה

  .לצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה לזוכה, מלבד ההטבה אותה קיבל וו/או תמונת 

  ו תמונתו/או    ו שמלפרסם את    םרשאי  וו/או מי מטעמה יהי  אלטמןומאשר כי    ם מסכיהזוכה   
 םבאינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתבעיתון ו/או  ופרטיו/או 

זמן הגבלת  וללא  תמורה  ללא  וזאת  נגד    .הבלעדי,  לכך  בקשר  טענה  כל  על  מוותר  הזוכה 



, פרסאת ה   ו, וקבלתבפעילותשל הזוכה    והשתתפותו/או מי מטעמה. מובהר, כי עצם    אלטמן
 כאמור לעיל.   ולפרסום פרטי ותחשב להסכמת 

 האמור בסעיף זה יבוצע ללא תשלום כלשהו בעבור הזוכה.  כל   7.5

, אם יחול, יחול על  פרסבגין הזכייה ב כל מס ו/או תשלום חובה אחר, אשר יחול על פי דין  7.6
 הזוכה. 

 לזכייה  סייגים .8

על ידו   בתגובה שנשלחה הזכויות כל  של הבעלים הוא בזאת כי  ומתחייב מצהיר משתתף כל  8.1

 .ההעלאת  עם בקשר הנדרשות וההסכמות ההיתרים, הרישיונות בכל מחזיק שהואו

  בלתי ,  תמלוגים  תשלום  כל  ללא,  עולמי,  חוזר  בלתי  רישיון,  אלטמןל  יםמעניק   יםהמשתתפ  8.2
  תגובות  את לפרסם, הגבלה ללא משנה רישיונות להעניק אפשרות עם, להעברה ניתן, מוגבל

בדף   ,אלטמן  של   הפייסבוק  בעמוד   או /ו   אלטמן  באתר  , בפעילות  ים המשתתפ ו/או 
באמצעי מדיה אחרים  ו/או  (  You Tubeבאתרים אחרים )כגון  ו/או    אלטמןהאינסטגרם של  

 . אלטמןו/או באירועי יח"צ מכל סוג שהוא, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

או גריעה  לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות הוספה ו/התגובות  תהא רשאית לערוך את    אלטמן  8.3
שימוש בכל פלטפורמה ו/או כלי מדיה )ככל שיהיו(, באופן ובזמן  בהן  , וכאמור, לעשות  ןמה

בזכויותיה   דיספוזיציה  כל  וכן לעשות  ועניין,  צורך  כל  בתגובות  בלתי מוגבלים, לכל  ו/או 

 שימוש אחר. 

  אחר  חומר  כל או/ו (קול,  תמונה,  )טקסט  אשהו סוג מכל  תוכן כל כי ,  מתחייב ףהמשתת  8.4
  לא ו  ירוחנ קניין בזכויות לרבות ,אחר אדם של זכות בכל יפגע לא ויד על נשלח או שפורסם

 .דין כל הוראת אחרת דרך בכל להפראו עלול   או בלתי הולם,  חוקי  בלתי יהיה

דעתה   שיקול לפי,  פעל אשרף  משתת של  פסילתו על להחליט  רשאים מטעמה  מי או /ו אלטמן  8.5
בתקנון   לאמור  בניגוד  או/ו לדין  בניגוד או/ו  ראוי שאינו באופן,  מטעמה מי  או/ו אלטמן  של
את    וזכיית  את לפסול או/ו בפעילות מלהשתתף ףמהמשתת למנוע וכן,  זה למחוק  ו/או 

 מי או/ו אלטמן של דעתה הבלעדי שיקול לפי והכל   תגובתו מאתר הפעילות ומכל מדיה

 .מטעמה

 הפרס .9

   "(.הפרס)" ₪ 5,000בסך  BUYME WELLNESS של שובר לקבל  זכאי היהי  הזוכה 9.1

 . אלטמן ידי על וקבעי ומועדם םיהפרס   אופן מימוש 9.2

 . הפרס לא ניתן להעברה לצד שלישי  9.3

אלטמן אינה נושאת באחריות    .BUYME שלהאחריות הבלעדית בכל הקשור עם הפרס הינה       9.4
 כלשהי בקשר עם הפרס ו/או איכותו ו/או מימושו. 

 הפרס אינו ניתן להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת.   9.5



 

 דף הפעילות .10

בדף הפעילות,   השימוש בעצם.  והדין זה תקנון הוראות לכל כפוף בדף הפעילות   השימוש  10.1
 להןם  מסכי   אווה הפעילות תקנון  הוראות כל  את קרא  ואה כי   המשתמש ומצהיר   מאשר

 .פיהן על לפעול ומתחייב

הפעילות שימוש כל על חלות הפעילות תקנון הוראות   10.2   ובין  מחשב  באמצעות  בין ,בדף 
  טאבלטים,  למיניהם יד  כף מחשביי,  סלולאר טלפון כגון)  אחר תקשורת מכשיר באמצעות

   .אחרים תקשורת  אמצעי  או רשת כל  באמצעות ובין האינטרנט רשת באמצעות בין(,  ב"וכיו 

הפעילות   לעשות שלא  תחייב מ  המשתמש  10.3   למטרות  או/ו  מסחריות  למטרות  שימושבדף 
 .כלשהי מסיבה הולמות אינן או/ו חוקיות שאינן

  אחרים  משתמשים עםו  ובמגעי   בדף הפעילות ובשימוש לב בתום לנהוג  מתחייב המשתמש  10.4
 .ואמין נכון מידע ולמסור וב

 ם בשימוש או/ו ובתקינות  או/ו בדף הפעילות   כלשהו באופן לפגוע שלא מתחייב  המשתמש  10.5
 .וב אחרים משתמשים של

דף   את לעת מעת לעדכן או/ו לשנות,  הבלעדי דעתה שיקול לפי,  רשאית תהא אלטמן  10.6
 הכרוך  אחר היבט וכל  וזמינותם היקפם ו,  ב השימוש תנאיו,  תוכנו,  עיצוב  לרבות ,הפעילות

 .מוקדמת הודעה ללא והכל,  בדף הפעילות

  או  לבטל,  הבלעדי דעתה שיקול לפי,  רשאית תהא אלטמןתקנון זה,   מהוראות לגרוע מבלי  10.7
 השירותיםדף הפעילות ו/או   הפעלת את עת בכל (לצמיתות ובין זמני באופן בין)  להפסיק

 .מוקדמת הודעה ללא ו,ממנ  חלק כל או/ו ובמסגרת  הניתנים

  בשירותים  ו/או  בדף הפעילות  השימוש את מהמשתמשים ממי למנוע רשאית תהא אלטמן  10.8
 .להגבילם  או/ו מהם חלק באיזה או/ו ובמסגרת  הניתנים

   אחריות .11

כרוך    הזכייה   מימוש  אשר  כלשהו  שלישי   צד  של   מחדל  או  למעשה  אחראית  אינה  אלטמן  11.1
 .לנקוט שעליו בפעולה

 כלשהו מצג נותנת היא ואין בלבד המשתמשים לנוחותדף הפעילות   את מפעילה אלטמן  11.2

 .הגולשים ידי על וב השימוש דף הפעילות ו/או  בקשר כלשהן בדיקות עורכת או/ו

 רשת או/ו,  האינטרנט  אתר דף הפעילות ו/או של התקינה לפעילות אחראית אינה אלטמן  11.3

  או /ו הארצית  הטלפונים רשת או/ו   התקשורת מערכת או/ו האינטרנט שרתי או/ו  האינטרנט
באתר  שימוש  נעשה בהן הממוחשבות התוכנות או/ו הממוחשבות  המערכות  או/ו"  בזק"

 בגין אחריות  שום לה תהיה ולא ואין בשליטתה אינו אשר אחר   ציוד לכל וכן הפעילות

 משובשת בקליטה  כשלים או/ו הפעילותבדף   בשימוש כשלים  או /ו תקלות או /ו שיבושים

 .בפעילות ףמשתת של השתתפות פרטיתגובה ו/או  של קליטה באי או/ו



 אשר,  ובכלל  הפעילות באתר כלשהי תקלה של  במקרה,  עילל  סעיפים ות אמהור לגרוע  מבלי  11.4

 האם  להחליט  אלטמןל מלא דעת שיקול  יינתן הפעילותאתר   של התקינה  להתנהלות תפריע

,  בנוסף. הפעילות לאתר בקשר אחרת פעולה כל לבצע או הפעילות אתר את להוריד ברצונה
 אלטמן  בשליטת שאינן מסיבות  יבוטלובהם   השימוש הפעילות ו/אואתר   הפעלת כי ייתכן

 פייסבוק.  אתר מפעילי  של הוראותיהם או/ו הדין הוראות עקב למשל

  ידי   על שנכתב כלשהו נתון או/ו מידע של דיוקו או/ו  נכונותו לבדיקת אחראית אינה אלטמן  11.5 

 .הפעילות  באתר יםהמשתמש

  או /ו(  ב"וכיו הטרדות לרבות)  הפעילות באתר הגולשים להתנהגות אחראית אינה אלטמן  11.6

 .אחרים גולשים של הטרדה על לתלונות

  לא  כיים מאשרים  המשתמש  .בלבד המשתמשים באחריות הינו  באתר הפעילות השימוש  11.7
באתר   בשימוש הקשור בכל  אלטמן כלפי תביעה או/ו טענה או /ו דרישה כל םלה תהיה

 .זה בתקנון באמור או/ו ו/או ההשתתפות בפעילות  הפעילות

  אלטמן  רשלנות עקב  כי ויוכח היה,  לעיל זה בתקנון  האמור מכל לגרוע  ומבלי מקרה  בכל  11.8
 תביעה  או/ו טענה  ףמשתתיעלה   בו במקרה או/ובאתר הפעילות,   השימוש שתמשממ נמנע

 ףמשתת  זכאי יהיה  לו המרבי הפיצוי כי מוסכם,  מוצדקת תמצא וזולאתר הפעילות,   בקשר

 .באינטרנט גלישה שעת של המינימאלית לעלות יוגבל כאמור

אחריות   בכל יישאו לא מטעמה מי ו/או   אלטמןבלבד, ו  שעשוע הינה לשם הפעילות כי מובהר 11.9

ניהול   אופן ו/או הפעילות עם בקשר מטעמם, מי ו/או הזוכים ו/או מהמשתתפים מי כלפי

 .תוצאותיו ו/או הפעילות

 שונות .12

 תקנון לתקן או/ו  לעדכן או/ו  לשנות הזכות את  לעצמם שומרים מטעמה מי או/ו  אלטמן  12.1

  של  הבלעדית ובאחריות בדף הפעילות המפורסם התקנון הינו המחייב התקנון . עת בכל זה
 .בו שיעשו עדכון או/ו שינוי בכל להתעדכן יםהמשתתפ

  מען  לכל אוו למייל/ לטלפון הנייד,  אליו לשלוח אלטמן ל והסכמת את בזאת  ןנות  הזוכה  12.2
,  ויישומו זה פעילות קיום  לצורך הדרושות  או/ו  זה בתקנון המפורטות ההודעות את,  אחר

 .כך לצורך כנדרש קשר עמו ליצור וכן

 מן השאר ובין,  שהיא סיבה מכל,  בפעילות זוכה של וזכיית  ביטול או/ו פסילת של במקרה  12.3
יזה תקנון במסגרת המנויות הסיבות   כאמור בוטלה או/ו נפסלהו  שזכיית הזוכה חויב, 
, הפרס  שווי או/ו  הפרס את להחזיר הוא מתחייב  -  הפרס את מימש כבר ואם,  הפרס בהחזר

 .כלשהו לפיצוי  זכאי היהיש  מבלי וזאת

  מי  או/ו  אלטמן של  הקביעת או/ ו  הפעילות תוצאות  על לערער יהיה  ניתן לא כי ,  מובהר  12.4

 .ומוחלטות סופית . ההחלטה תהיהזוכהה זהות לגבי מטעמה

  . אליה  הקשורות החברות ועובדי עורכת הפעילות עובדי על אסורה  בפעילות ההשתתפות  12.5



  בה   משרה  נושאי   או/ ו  שלה  הדירקטורים  את  או/ו  אלטמן   את  לשפות  מתחייב   ףמשתת  כל  12.6
, הפסדים,  נזקים  או/ו  דרישות  או/ ו  תביעות  עם  בקשר  או/ו  בגין ,  ושלוחיה  עובדיה  או/ו

  תישא   בהן(,  ד"עו   ט"ושכ   משפטיים  הליכים  הוצאות  לרבות)  הוצאות  או  עלויות,  חבויות
ו/או    כינוי   או/ו  תמונה תגובה ו/או  מ   כתוצאה  או/ו  בקשר   או/ ו  בגין,  זמן  הגבלת   ללא,  אלטמן

  קניין   זכויות   של  הפרה  עם  בקשר  לרבות,  הפעילות  לאתר  ףהמשתת  ידי  על  שהועלומלל  
 . רוחני

  של  כלשהו  אחר פרסום לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל  12.7

 .זה תקנון הוראות תגברנה, הפעילות

  מיועדת  תחרותב ההשתתפות אך ,זכר בלשון,  בלבד נוחות משיקולי מנוסח זה תקנון   12.8

 .כאחד ולנשים לגברים

 עניין בכל   השיפוט וסמכות זה תקנון בהוראות הקשור עניין כל על חלים ישראל מדינת דיני  12.9

 .אביב בתל המוסמכים המשפט לבתי נתונה תהיה זה תקנון בהוראות הקשור

נוסח תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של אלטמן ונשמר גם במשרדי עורכת הפעילות   12.10
 ., אור יהודה2רחוב משה אביב ב

 

 


