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شباط 1026

أنظمة مسابقة – "أورٌچامو"
 .2تعرٌفات
سٌكون للمصطلحات الواردة فً األنظمة التعرٌفات المفصّلة إلى جانبها :
"منظمة المسابقة "

شتراوس چروپ م.ض وعنوانها شارع هسٌڨٌم  49كرٌات متلون ،ص.ب  49پٌتح تكڨا (فٌما
ٌلً" :شتراوس")

"مشارك"

المسابقة مفتوحة أمام كل مواطن إسرائٌلً استوفى الشروط المفصلة فً نظام المسابقة هذا.

"المسابقة"

ٌُطلب من المشاركٌن ان ٌشتروا شوكوالطة البقرة مع عبوة "أورٌچامووو" وأن ٌصوّ روا وٌكتبوا
على الؽطاء# :אוריגמו فً الفٌسبوك أو اإلنستچرام .من بٌن الصور التً تم تحمٌلها فً
الفٌسبوك أو اإلنستچرام ستقوم لجنة التحكٌم ،كل أسبوع ،باختٌار  5صور أصل ٌّة وإبداعٌة لٌفوز
مرسلوها بجائزة (المجموع  20فائزاً).

"موقع المسابقة"

تجري المسابقة – فً نفس الوقت – فً الفٌسبوك واإلنستچرام.

"الجوائز"

رزمة هدٌة .

"لجنة التحكٌم"

طاقم ح ّكام من قبل ّ
منظمة المسابقة و/أو من ٌنوب عنها ،كما ستقرّره هً .سٌقوم الطاقم باختٌار
الفائزٌن الذٌن أرسلوا الصورة األصلٌة واإلبداعٌة بحسب المعاٌٌر التالٌة:أصلٌّة ،مثٌرةّ ،
خّلقة،
متنوّ عة .إختٌار الفائزٌن سٌتم بأؼلبٌة األصوات.

"فترة الحملة"

الفترة المذكورة فً البند  3أدناه.

 .1تفسٌرات
.1.2

فً كل حالة تناقض و/أو عدم تّلؤم بٌن تعلٌمات هذه األنظمة وأي مادة منشورة أخرى بخصوص المسابقة ،بما فً
ذلك فً الصّحؾ ،تكون الؽلبة لتعلٌمات هذه األنظمة فً كل شأن وأمر.

.1.1

التقسٌم إلى بنود وعناوٌن ٌهدؾ إلى التسهٌل فقط وال ٌمكن إستخدامه للتأوٌل والتفسٌر .

 .3فترة المسابقة
.3.2

تجرى المسابقة بٌن التوارٌخ  1.2.2016وحتى ( 27.2.2016فٌما ٌلً" :فترة المسابقة")

.3.1

نؤ ّكد ونوضّح أنه ٌحق لشتراوس تمدٌد و/أو تقصٌر فترة المسابقة بناء على اعتبارتها المطلقة.

 .4المشاركة فً المسابقة
.4.2

ال ٌوجد أي تحدٌد لعدد الصور التً ٌستطٌع المشارك تحمٌلها فً إطار المسابقة ،ولكن كل مشارك بإمكانه الفوز
مرة واحدة فقط فً إطار المسابقة.

.4.1

المشارك ؼٌر ملزم بالموافقة على ما هو مذكور فً نظام المسابقة ،ولكن إذا لم ٌوافق ال ٌحق له المشاركة فً
المسابقة.

.4.3

تحتفظ ّ
منظمة المسابقة بحقها فً تؽٌٌر أي تعلٌمة من تعلٌمات هذه األنظمة ،فً كل وقت وبدون الحاجة إلعّلن
مسبق حول ذلك ،ما عدا نشر النص المحتلن لألنظمة فً موقع المسابقة .مسؤولٌة معرفة األنظمة ،كما ستحدّد بٌن
الحٌن واآلخر ،تقع على عاتق المشارك.

.4.4

فً كل حالة ٌقوم فٌها المشارك بمخالفة تعلٌمات األنظمة و/أو أحد التزاماته تجاه منظمة المسابقة و/أو مش ّؽلة
الموقعٌ ،حق لشتراوس إلؽاء مشاركته فً المسابقة و/أو فوزهٌ .تنازل المشارك سل ًفاعن كل مطلب و/أو ادّعاء و/أو
شكوى ض ّد شتراوس كالمذكور أعّله.

.4.5

فً كل حالة ٌقوم بها المشارك باإلخّلل بأنظمة المسابقة و/أوأي التزام من التزاماته تجاه منظمة المسابقة و/أو
مساعد منظمة المسابقة و/أو ٌُدخل معطٌات ؼٌر صحٌحةٌ ،حق لمنظمة المسابقة و/أو مندوبٌها إلؽاء مشاركته فً
المسابقة و/أو فوزهٌ .تنازل المشارك سل ًفا عن كل مطلب و/أو إدّعاء و/أو شكوى ض ّد منظمة المسابقة و/أو مندوبٌها
كالمذكور أعّله.

.4.6

إذا اكتشفت منظمة المسابقة و/أو من ٌنوب عنها أي عمل أو نشاط ؼٌر قانونً و/أو محاولة القتحام المنظومة و/أو
محاولة إلدخال معطٌات ؼٌر صحٌحة و/أو استخدام معطٌات ؼٌر صحٌحة وما أشبه ،ستقوم منظمة المسابقة و/أو
من ٌنوب عنها – فورً ا -بمنع المشارك من المشاركة ،وال ٌحق له اإلستمرار بالمشاركة فً المسابقة طٌلة فترة
المسابقة.

 .5سٌاسة الخصوصٌة
سٌتم اإلحتفاظ بتفاصٌلك الشخصٌة ،التً ستقدّمها عند التسجٌل للمسابقة ،فً مجمّع زبائن شتراوس چروب م.ض.

5.2

ورقمه فً سجل مج ّمعات المعلومات هو  . 369753 :مشاركتك فً المسابقة تد ّل على أنك موافق على اإلحتفاظ
بتفاصٌلك واستخدامها فً مجمّع المعلومات التابع لشركة شتراوس .المعلومات التً فً المج ّمع سٌتم استخدامها
للهدؾ الذي من أجله أُقٌم المجمّع ووفقا ً لتعلٌمات سٌاسة الخصوصٌة هذه أو حسب تعلٌمات كل قانون -وكذلك لكً
ٌتس ّنى لك المشاركة فً المسابقة.
منظمة المسابقة لن تحوّ ل ألطراؾ ثالثة تفاصٌلك الشخصٌة والمعلومات التً تم تجمٌعها حول نشاطك فً الموقع،

5.1

باستثناء الحاالت التالٌة:


إذا كان ذلك مطلوبا ً لؽرض إدارة ومراقبة المسابقة ،بما فً ذلك بواسطة دراسات وأبحاث واستطّلعات تجرٌها
أطراؾ ثالثة لصالح شتراوس؛



تحوٌل تفاصٌلك الشخصٌة لمجموعة الشركات المرتبطة مع شتراوس چروپ م.ض.؛



قد نسمح لك ان ُتشرك فً الفٌسبوك ( )Facebookوشبكات إجتماعٌة أخرى النشاطات والعملٌات التً ستن ّفذها
فً الموقع بواسطة أجهزة وأدوات الفٌسبوك أو شبكات إجتماعٌة أخرى ،مثل " "shareو " ."likeقد تقوم شبكة
الفٌسبوك أو الشبكات اإلجتماعٌة بمقارنة هذه المعلومات مع المعلومات الموجودة لدٌها ،عن طرٌق پروفٌلك.
معلومات إضافٌة حول سٌاسة استخدام الفٌسبوك للمعطٌات ٌمكن اإلطّلع علٌها عبر تطبٌق الفٌسبوك:
.http://www.facebook.com/about/privacy
كذلك قد نسمح لك بالمشاركة كالمذكور بواسطة تطبٌقات إجتماعٌة أخرى .المشاركة ستتم وفق شروط اإلستخدام
وسٌاسة الخصوصٌة الخاصة بتلك التطبٌقات.



إذا قمت بخرق ومخالفة تعلٌمات هذا النظام ،أو إذا قمت بأي عمل تعتبره منظمة المسابقة مخالفا للقانون أو لنظام
المسابقة أو محاولة للقٌام بمثل هذه األعمال؛



إذا وصل إلى منظمة المسابقة أمر قضائً بتسلٌم تفاصٌلك الشخصٌة أو المعلومات عنك إلى طرؾ ثالث؛



فً كل خّلؾ ،إدّعاء ،شكوى ،طلب أو إجراءات قانونٌة ،إذا ا ُّتخذت ،بٌنك وبٌن منظمة المسابقة؛



فً كل حالة تعتقد منظمة المسابقة أن تقدٌم المعلومات ضروري ومطلوب لمنع ضرر خطٌر قد ٌلحق بجسدك أو
بأمّلكك أو بجسد وأمّلك طرؾ ثالث؛



ٌحق لمنظمة المسابقة أن تحوّ ل تفاصٌلك والمعلومات التً جُمعت عنك فً أعقاب مشاركتك فً المسابقة إلى
شركات أو منظمات أخرى مرتبطة بمنظمة المسابقة مثل :شركة أم ،شركة فرعٌة وشركة شقٌقة ،شرٌطة أن
ُتستخدم هذه المعلومات فقط بموجب سٌاسة الخصوصٌة هذه؛



ٌحق لمنظمة المسابقة أن تسلّم وتشارك معلومات مجهولة المصدر ،ومعلومات إحصائٌة ومعلومات تجمٌعٌة مع
شركات أو منظمات أخرى مرتبطة بها وكذلك مع مزوّ دٌن ،شركاء تجارٌٌن وكل طرؾ ثالث ،بناء على اعتباراتها
المطلقة؛



إذا ق ّررت منظمة المسابقة أن ّ
تنظم نشاطها فً إطار آخر ،وكذلك فً حالة تؽٌٌر المبنى القضائً – القانونً أو
اإلندماج مع جسم آخر – ٌحق لها أن تحوّ ل إلى االتحاد الجدٌد نسخة عن المعلومات التً تم تجمٌعها عنك فً مجمّع
المعلومات التابع لشركة شتراوس ،بشرط أن ٌلتزم االتحاد الجدٌد بتعلٌمات سٌاسة الخصوصٌة هذه؛

5.3

تطبّق منظمة المسابقة أنظمة وإجراءات لحماٌة المعلومات .بالرؼم من أن هذه األنظمة واإلجراءات تقلّل مخاطر
اقتحام المعطٌات التً ٌتم جمعها فً إطار المسابقة ،إال أنها ال تو ّفر ضمانة مطلقة .لذلك ّ
منظمة المسابقة ال تلتزم
وال تتعهد بأن تكون المشاركة فً المسابقة محصّنة ومحمٌة بشكل مطلق من الدخول ؼٌر القانونً والوصول إلى
المعلومات التً سٌتم تجمٌعها فً إطار المُسابقة.

5.4

بعد قٌامك بالتسجٌل للمسابقة وموافقتك على تلقً مواد دعائٌةٌ ،حق لمنظمة المسابقة ،ولكنها ؼٌر ملزمة ،أن ترسل
إلٌك مواد محتلنة حول منتجات شتراوس چروپ م.ض  ،بما فً ذلك مضامٌن ومواد دعائٌة ،كما هً معرّ فة فً
البند  30أ من قانون اإلتصاالت (بٌزك وبث) لعام  .1982فً كل وقت تستطٌع التراجع عن موافقتك وإبّلؼنا
برفضك تلقً أي مواد دعائٌة بشكل عام ،أو مواد من نوع معٌن ،وذلك عن طرٌق إرسال بّلغ رفض .طرٌقة
إرسال بّلغ الرفض سٌتم شرحها فً إطار المواد الدعائٌة التً سٌتم إرسالها.

 .6اختٌار الفائزٌن
6.2

اختٌار الفائزٌن سٌتم بأؼلبٌة أصوات لجنة التحكٌم التً س ُتعٌّنها منظمة المسابقة.

6.1

ٌحق لمنظمة المسابقة ان تؽٌّر إجراء اختٌار الفائز بناء على اعتباراتها المطلقة .بهذا ٌتنازل المشاركون عن كل ادعاء
و/أو شكوى و/أو مطلب ضد منظمة المسابقة بخصوص كل تؽٌٌر ستقوم بإدخاله ،مهما كان السبب.

 .7الوصول إلى الفائزٌن
7.7

اى٘ص٘ه إى ٚاىفائضٝ ِٝرٌ ت٘اعطح دغاب اىفٞغث٘ك أٗ االّغرچشاً اىز ٛعِ غشٝقٔ ذ ٌّ ذذَٞو اىص٘سج .عرقً٘ ٍْظ َّح
اىَغاتقح تاىر٘ ّجٔ عِ غشٝق اىفٞغث٘ك اٗ اإلّغرچشاً أٗ إى ٚاىَشاسم ِٞاىز ِٝد َّي٘ا اىص٘سج اىفائضج ٗعرطية ٌٍْٖ أُ
ٝشعي٘ا سقٌ ٕاذفٌٖ إى ٚعْ٘اُ اىثشٝذ اإلىنرشّٗ ٜاىز ٛعٞشعو خاله  42عاعح.

7.7

عرذاٗه ٍْظَح اىذَيح االذصاه ٍع اىَششذ ِٞىيف٘ص ف ٜعاعاخ اىعَو اإلعرٞادٝحٗ ،تذغة اىرفاصٞو اىشخصّٞح اىرٜ
ق ّذٍٕ٘ا أثْاء اىرغجٞو ىيَغاتقح .إرا ماُ اىفائض قاصشاً عٞرٌ اإلذصاه ٍع اى٘ص ّ ٜعيٗ ،ٔٞفٕ ٜزٓ اىذاىح اعرالً اىجائضج
عٞنُ٘ خاظعا ً ىَصادقح اى٘ص ّ.ٜ
إرا ذع ّزس عيٍْ ٚظَح اىَغاتقح إجشاء اذصاه ٍع اىَششخ ىيف٘ص ف ٜغعُ٘  24عاعح ٍِ ٍ٘عذ أّٗ ه ذ٘جٔ إى ،ٔٞأٗ
اُ اىَششخ ىيف٘ص ىٌ ٝرٌ اى٘ص٘ه إى/ٗ ٔٞأٗ اىَششخ ىيف٘ص ال ٝغر٘ف ٜمو ششٗغ اىَشاسمح ماىَزم٘س أعالٓ ،عْذٕا
عٞرٌ شطة ٗإىغاء ٕزا اىَششخ ىيف٘صٝ .ذق ىَْظَح اىَغاتقح ذَذٝذ ٍ٘عذ اى٘ص٘ه إى ٚاىَش ّشخ ىيف٘ص تْا ًء عيٚ
اعرثاساذٖا اىَطيقح.

7.7

"اجراء اتصال" – إجشاء ٍناىَح فعيٞح ٍع اىَششخ ىيف٘صأٗ ٍع اى٘ص ٜعيٍْ .ٔٞظَّح اىذَيح ىِ ذرشك
ىيَشاسك/اىَششخ ىيف٘ص أ ٛتالغ د٘ه اخرٞاسٓ ٍششذا ً ىيف٘صٗ ،ىِ ذطشح أ ٛعؤاه عي ٚأدذ ع٘ ٙاىفائض ّفغٔ .إرا
ماُ اىفائض قاصشاً ،فغرفعو رىل ٍع اى٘ص ّ ٜعي.ٔٞ

7.4

اىَششخ ىيف٘ص اىز ٛذع ّزس اى٘ص٘ه إى/ٗ ٔٞأٗ ذٌ شطثٔ ماىَزمضس أعالٓ عٞرٌ إىغاء ف٘صٓ ٗىِ ٝنُ٘ ٍغرذقاً ألٛ
ذع٘ٝط ماُ.

 .8الجوائز
8.8

اىف٘ص تاىجائضج ٕ٘ تعذ اعرٞفاء مو ششٗغ ّظاً اىذَيح.

8.1

عٞرٌ ذغي ٌٞاىجائضج ىيفائض ِٝت٘اعطح تشٝذ اإلسعاىٞاخ.

8.3

منعا ً لإللتباس نؤ ّكد أنه إذا لم ٌستوؾ الفائز بالجائزة شروط األنظمة و/أو تنازل عن الجائزة ألسباب ٌحتفظ لنفسه
فٌهاٌ ،حق لشتراوس منح الجائزة لمشارك آخر .الفائز بالجائزة الذي تنازل عنها أو لم ٌستوؾِ شروط األنظمة،
ٌحظر علٌه طرح أي ادّعاء و/أو شكوى و/أو مطلب ضد شتراوس و/أو مندوبٌها بسبب عدم توزٌع الجائزة.

8.4

ٌحق لشتراوس -وبنا ًء على إعتباراتها -شطب مرشح للفوز لم ٌتم الوصول إلٌه ،ولن ٌستحق المرشح للفوز الحصول
على أي تعوٌض.

8.5

تحتفظ شتراوس لنفسها بالحق فً تحدٌد الموعد األخٌر للحصول على الجائزة ولن تكون هناك إمكانٌة لإلستئناؾ
ولإلعتراض على ذلك.

8.6

الفوز بالجائزة فً إطار المسابقة هو شخصً فقط ،وال ٌُمكن تحوٌله إلى طرؾ آخر .ال ٌُمكن تؽٌٌر الجائزة ،تبدٌلها
ّ
وخطٌة من شتراوس وبناء على اعتباراتها المطلقة.
أو إستبدالها إال بموافقة مسبقة

8.7

تحتفظ شتراوس لنفسها فً الحق بتؽٌٌر الجائزة ألي سبب كان ،وفً كل وقت و/أو اشتراط تسلٌم الجوائز ،وذلك
ً
بّلؼا بذلك.
شرط أن تكون قد أرسلت للمشاركٌن

8.8

دون االنتقاص من تعلٌمات هذ ِه األنظمة وتعلٌمات القانونٌ ،حق لشتراوس عدم تسلٌم الجائزة لشخص حصل علٌها
خّل ًفا للقانون.

 .9قواعد للمضامٌن
9.2

ال ٌحق للمشارك أن ٌحمّل مضامٌن ال تستوفً متطلبات القانون و/أو المضامٌن التالٌة:



كل مادة إباحٌّة وذات طابع جنسً ٌمسّ بتعلمٌات القانون أو قد ٌمسّ بمشاعر الجمهور.



كل مادة تتعلّق بالقاصرٌن وتعرّ ؾ علٌهم كقاصرٌن أو تشمل تفاصٌلهم الشخصٌّة أو عنوانهم وطرق التواصل معهم.
كذلك ٌلتزم المشارك بعدم تحمٌل صورة قاصر بدون موافقة والدٌه مسب ًقا.



كل معلومات أمنٌة حسّاسة ،أو معلومات أخرى ذات طابع حسّاس.



كل مادة منافٌة للقانون ،أو مادة تشجّع ،تؤٌّد ،تساعد ،تزوّ د تعلٌمات أو تو ّجه لتنفٌذ عمل ٌش ّكل مخالفة جنائٌة بموجب
قوانٌن دولة إسرائٌل.



كل مادة تنطوي على قذؾ وتشهٌر ض ّد شخص آخر.



كل مادة تكشؾ التفاصٌل الشخصٌّة أو الخاصة لشخص (بما فً ذلك اسمه) ،بدون ان ٌكون هو قد كشؾ عنه ،و/أو
مادة تمسّ خصوصٌتة و/أو خصوصٌّة شخصٌتة.



مواضٌع تخضع ألمر حظر نشر صادر عن المحاكم فً البّلد.



كل مادة تنطوي على مضاٌقة ،إهانة ،عدائٌة ،تهدٌد ،فظاظة وبذاءة ،عنصرٌّة وتمسّ بمشاعر الجمهور.



كل مادة و/أو رسالة قد تضاٌق و/أو تمسّ بمشتركٌن آخرٌن.



كل مادة مناقضة ألصول وأحكام استخدام اإلنترنت أو قد تلحق ضررً ا او م ًّسا بمستخدمً اإلنترنت بشكل عام،
والمبحرٌن فً الموقع ،بشكل خاص.

9.1

ٌصرّح وٌلتزم المشارك بانه فً حالة خرق شرط واحد أو أكثر من الشروط المذكورة أعّله ،علٌه ان ٌعوّ ض
ّ
منظمة المسابقة عن كل ضرر قد ٌلحق بها نتٌجة لهذا الخرق.

9.3

ّ
ّ
لمنظمة المسابقة إلؽاء مشاركة المعنٌٌن بالمشاركة فً المسابقة اعتما ًدا على معاٌٌر ومقاٌٌس مذكورة فً هذا
ٌحق
البند.

9.4

ٌتنازل المعنٌون بالمشاركة و/أو المشاركون فً المسابقة عن طرح اي ادّعاء و/أو شكوى ض ّد ّ
منظمة المسابقة و/أو
مزوّ دٌها و/أو مندوبٌها ج ّراء شطب بناء على المعاٌٌر والمقاٌٌس المذكورة فً هذا البند أو ألي سبب آخر ،بناء على
اعتباراتها المطلقة .كذلك نؤ ّكد بان ّ
منظمة المسابقة لٌست مسؤولة عن المضمون الذي سٌحمّله المشاركون فً
الموقع ،ولٌست مسؤولة عن أي استخدام للمضامٌن ،الذي قد ٌش ّكل مخالفة قانونٌة.

 .20تصوٌر الفائزٌن ونشر صورهم
20.2

ٌحق لشتراوس أن تنشر فً موقع المسابقة و/أو فً الفٌسبوك و/أو فً اإلنستچرام إسم الفائز والصورة التً حمّلها
فً إطار مشاركته فً المسابقة .نؤ ّكد انه ٌحق لشتراوس عدم النشر مطل ًقا.

20.1

مجرّ د المشاركة فً المسابقة ٌُعتبر موافقة على نشر اإلسم والصورة كالمذكور.

 .22عام
ٌُ 22.2مكن اإلطّلع على نظام المُسابقة فً موقع المسابقة وفً مكاتب شتراوس ،وذلك بعد التنسٌق المُسبق.
22.1

بمجرد مشاركته فً المسابقة فإن المشارك ٌوافقٌ ،صادق وٌصرّح بأنه قرأ نظام المسابقة وٌوافق على تعلٌماته،
وحتى وإن لم ٌقرأ نظام المُسابقة فإن المُشارك ٌوافق على أن ٌسري علٌه نظام المسابقة وٌلزمه فً كل شأن وأمر.

22.3

شتراوس و/أو من ٌنوب عنها لٌسوا مسؤولٌن ولن ٌكونوا مسؤولٌن ،بأي شكل من األشكال ،عن العمل السلٌم لشبكة
االنترنت ،الكهرباء ،و/أو كل وسٌلة إتصاالت أخرى ،بكل مر ّكباتها ،ولن ٌتحمّلوا أٌه مسؤولٌة عن حاالت تو ّقؾ،
تشوٌشات ،إنقطاعات ،أضرار ،مصروفات ،منع الربح وما أشبه ،التً قد تنتج عن المشاركة فً المسابقة ،بشكل
مباشر أو ؼٌر مباشر.

22.4

إذا حدث خلل ،من أي نوع كان ،بما فً ذلك ولكن لٌس فقط ،فً شبكة االتصاالت و/أو موقع المسابقة ،والذي من شأنه
أن ٌؤثر بشكل مباشر و/أو ؼٌر مباشر على سٌر المسابقة و/أو ٌحول دون مشاركة أي شخص ٌرؼب بالمشاركة فً
المسابقة ،فً هذ ِه الحالة لن ّ
ٌحق للمشاركٌن تقدٌم أي إدّعاء و/أو مطلب و/أو شكوى ضد منظمة المسابقة .منظمة
المسابقة لن تتحمّل ولن ٌُطلب منها أن تتحمّل ،ولن تعوّ ض ولن ٌُطلب منها أن تعوّ ض أي مشارك ،مقابل أي تكلفة و/أو
ضرر مباشر و/أو ؼٌر مباشر ،بما فً ذلك ضرر تر ّتب على مشاركته فً المسابقة.

22.5

ٌحق لشتراوس وقؾ و/أو إلؽاء المسابقة و/أو تؽٌٌر شروطها (تؽٌٌرات معقولة) الواردة فً هذا النظام ،وذلك ألي
سبب كان وبناء على اعتباراتها المطلقة.

22.6

شتراوس هً صاحبة القرار األخٌر فً كل أمر ٌتعلّق بالمسابقة وبكل سؤال قد ٌطرح خّللها و/أو ٌتعلق بها
وبخصوص كل خلل و/أو مشكلة و/أو وضع ؼٌر متوقع قد ٌنتجٌ /نجم خّلل المسابقة ،سواء ذكرت هذه األمور
صراحة فً نظام الحملة أو لم تذكر .ولن ٌحق للمشارك طرح أي إدّعاء بسبب ذلك.

22.7

تحظر المشاركة فً المسابقة على جمٌع مدٌري وعاملً شتراوس ﭽروب م.ض.

22.8

ً
نشاطا كما تم تعرٌفه فً البند  244من
من ًعا لّللتباس ،نظام هذ ِه المسابقة هو ألؼراض تسوٌقٌة بحتة ،وال ٌمكن إعتباره
قانون العقوبات ،وذلك ألن الفوز بالجائزة ال ٌتعلق بإجراء قرعة/سحب.

22.9

كل ضرٌبة ،خصم أو طلب لدفع ضرٌبة من أي نوع كان ،تقع على عاتق الفائز وستكون على حسابه ومسؤولٌته فقط.
ٌحق لشتراوس أن تحوّ ل إلى سلطات الضرٌبة ،إذا ُ
طلب منها ذلك بموجب القانون – تفاصٌل الفائز و/أو خصم
ضرٌبة بالمصدر .بهذا ٌسمح المتنافسون لشتراوس و/أو من ٌنوب عنها بخصم ،حسم وتخفٌض كل مبلػ ٌُطلب وف ًقا
للقانون .شتراوس و/أو من ٌنوب عنها لن تتحمّل مسؤولٌة دفع أٌة ضرٌبة تتعلّق بالفوز.

أسئلة وأجوبة
 .7ما هً المسابقة التً فً الموقع ؟
فً الموقع نحن ندعو ال ُمبحرٌن لٌتعلّموا كٌفٌّة طًّ بقرة أورٌـچامووو من عبوات شوكوالطة البقرة.
باإلضافةٌُ ،طلب من المشاركٌن أن ٌحمّلوا فً الفٌسبوك أو اإلنستـچرام صورة طًّ البقرة أورٌـچامووو
صتهم  ،وقد ٌربحون جائزة.
خا ّ
 .7من ٌشارك فً المسابقة ؟
ٌشارك فً المسابقة فقط كل من حمّل صورة بقرة أورٌـچامووو فً الفٌسبوك أو اإلنستـچرام ووضع علٌها:
#אוריגמו  .من المهم ان نذكر أن المشارك الذي سٌحمّل صورة فً الفٌسبوك أو اإلنستـچرام وٌضع علٌها
هاشتاﭺ آخر .مثل# :شوكوالطة البقرة# ،أورٌـچاموو# ،أورٌـچامووو( #origameo ،أو كل هاشتاﭺ
آخر) ال ٌُعتبر مشار ًكا فً المسابقة.
ّ
ٌحق له الفوز بـرزمة هدٌة وما هو العدد اإلجمالً للفائزٌن ؟
 .7من
فً كل أسبوع سٌقوم طاقم تحكٌم باختٌار ألـ  5صور الفائزة فً ذلك األسبوع.
العدد اإلجمالً للفائزٌن فً المسابقة هو ً 42
فائزا.
 .4وضعت على "بقرتً" # -אוריגמו  ،هل أعتبر ً
فائزا ؟
كّل .فً كل أسبوع سٌقوم طاقم تحكٌم باختٌار الصور التً ت ّم تحمٌلها فً الفٌسبوك أو اإلنستـچرام
ووضعت علٌها# :אוריגמו  .مجموع الفائزٌن فً كل أسبوع هو 3 :فائزٌن جُدد.
 .5وضعت على "بقرتً" #אוריגמו ،هل سٌتم عرضها فً ﭽالٌري الصور ؟
لٌس بالضرورة .فً چالٌري الصور تظهر الصور بشكل عشوائً ،بحٌث تظهر هناك بعض الصور التً
وضعت علٌها # -אוריגמו  ،بٌنما ال ٌظهر البعض اآلخر .من المهم ان نذكر أن الصورة التً ال تظهر
فً چاىٞش ٛاىص٘س قذ ذف٘ص تاىجائضج .أعَاء اىفائض ِٝعرظٖش ف ٜچاىٞش ٛاىفائض ِٝف ٜاىَ٘قع.
 .6شاهدت صورتً معروضة فً ﭽالٌري الصور .هل ٌعنً ذلك أننً فزت بالجائزة ؟
مال .ذظٖش ف ٜاىـچاىٞش ٛص٘س ٍخراسج د َّيٖا ٍثذشُٗ ٗىٞظ تاىعشٗسج اىص٘س اىفائضج .ص٘س اىفائضِٝ
ذظٖش ف ٜچاىٞش ٛاىفائض ِٝف ٜاىقغٌ اىغفي ٍِ ٜاىَ٘قعٗ ،عٞرٌ دريْرٖا فٗ ٜقد اىَغاتقح.
 .7هل ٌسمح بتحمٌل صورة واحدة فقط؟
مالَٝ .نِ ذذَٞو أ ٛعذد ٍِ اىص٘س اىر ٜذشغثُ٘ تٖا! ميَا د َّو اىَشاسك ص٘ساً أصيّٞحٍ ،ثٞشج ٗاتذاعٞح
ذذَو ص٘سج اىثقشج أٗسٝچاٍ٘ٗٗ خا ّ
صرٔ ،ميَا اصدادخ ادرَاالخ ف٘ص ادذإا تاىجائضج.

 .8هل ٌمكن تحمٌل صور فً الموقع مباشرة؟
مالَٝ .نِ ذذَٞو ص٘س فقػ ف ٜاىفٞغث٘ك أٗ اإلّغرچشاً ٗٗظع #אוריגמו عيٖٞا.
 .9كٌف ٌتم اإلتصال مع الفائزٌن؟
عٞقً٘ غاقٌ اىرذن ٌٞتئسعاه تالغ تاىفٞغث٘ك أٗ اإلّغرچشاً إى ٚصادة اىص٘سج ٗٝثيغٔ تف٘صٓ .ذفاصٞو اىفائض
عرذ ّ٘ه إى ٚخذٍح اىضتائِ ف ٜشرشاٗط ىَراتعح اىف٘ص ٗذشذٞة غشٝقح اعرالً اىجائضج.
 .71هل هناك معاٌٌر للفوز؟
عٞرٌ اخرٞاس اىص٘س اىفائضج ت٘اعطح غاقٌ اىرذن ٌٞاىز ٛعٞقشس ٍا ٕ ٜاىص٘س األمثش أصاىحً ،إثاسجً ٗإتذاعاً.
اىَعٞاس اى٘دٞذ اىزٝ ٛجة أُ ٝر٘فّش ىنٝ ٜنُ٘ اىَشاسك ٍششذا ً ىيف٘ص ٕ٘ دٍج تقشج أٗسٝچاٍ٘ٗٗ تاىص٘سج.
 .77من ص ّمم بقرة أورٌچامووو؟
ذٌ ذصَ ٌٞتقشج األٗسٝچاٍ٘ٗٗ عيٝ ٚذ فْاُ األٗسٝچاٍ ٜپ٘ه جامغٍُ٘ ٕ٘ٗ ،ذاظش ف" ٜشْناس" ٗفٜ
ميٞاخ ٗجاٍعاخ ىيفُْ٘ ٗاىرصَ ٌٞف ٜأسجاء اىعاىٌٗ .قذ مرة پ٘ه أمثش ٍِ  63مراتا ً ف ٜاىرصَٗ ٌٞمرة
أٗسٝچاٍٝٗ ،ٜعشض أعَاىٔ ف ٜاىنثٞش ٍِ اىَعاسض ٗاىَرادف ٗصاالخ اىعشض ف ٜأسجاء اىعاىٌ.

