
 

 

 המאמן הדיגיטלי של מולר אקטיב - תקנון פעילות
 הגדרות  .1

, בני 129, הרב כהנמן 51-0482136החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, ח.פ.  "החברה" 
 .03-6712310; פקס: 03-6712222ברק. טלפון: 

תל  100ם , החשמונאי51-1231045, ח.פ. גליקמן שמיר סמסונוב חברה לפרסום בע"מ "העוזרת לחברה"
 .03-7642702; פקס: 03-5618090יפו. טלפון: -אביב

-03: פוןבני ברק, טל 16, ברוך הירש  51-6259702היפוקמפוס סי אקס בע"מ, ח.פ 
3760226 

 
 

 "משתתף"
 

תושב ישראל ו/או  הינו( 2( שנים; )16) עשרהשש ( מלאו לו 1אדם העונה על כל אלה: )
בתום ( 4)"(השאלותל מספר שאלות מנחות באתר )"ע( השיב 3); בעלי היתר שהייה כדין

"הפרטים הזין את שמו המלא, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני )השבה על השאלות, 
 ( עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה.5)-; ובאתר הפעילות האישיים"(

אינם רשאים להשתתף עשרה( שש ) 16 מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל
ין , כמשמעות המונח בחוק הכשרות המשפטית משתתף שהינו קט.פעילותב

, צריך לקבל את הסכמת הורהו/אפוטרופוס החוקי על 1962 -תשכ"ב והאפוטרופסות,
 מנת להשתתף בפעילות. 

יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל משתתף. עוד יובהר כי על המשתתף 
של כל תנאי מתנאי תקנון לעמוד בתנאי תקנון זה. משתתף אשר נפסל כתוצאה מהפרה 

זה, לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם 
 פסילתו.
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 "הפעילות"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ובמסגרתה במהלך תקופת הפעילות  באתר הפעילות,עילות הנערכת ע"י החברה פ
מלא ל, לענות על מספר שאלות ולהיכנס לאתר הפעילותהחברה תזמין את המשתתפים 

. יצוין כי תשובותיו של גולש לשאלות ישמרו רק בתום מילוי הפרטים אישייםפרטים 
יום של  60-: "אתגר הימים 60בתכנית בת לאחר מכן, המשתתפים ישתתפו   .האישיים

, שבמסגרתה המשתתפים יקבלו סרטוני אימוני כושר אשר "BE ACTIVEמולר 
האימונים מיועדים לביצוע בסביבת הטבע ומחוץ לבית,  "(האימונים)" הוקלטו מראש

"(. כמו כן, מאמנת הכושרבהנחיית מאמנת כושר מוסמכת אשר מלווה את התכנית )"
בלו באמצעות הפרטים האישיים שהשאירו, תכנים מעשירים בנושא המשתתפים יק

 "(.התכנים)להלן ". וכן תכנים מקצועיים בנושא כושר תזונה ואורח חיים בריא
 

 בשעה ___28.2.21__ _ב'_ועד ליום  __17:00___בשעה  _17.11.21__' _ד_ מיום  "תקופת הפעילות"
__17:00___.  

 
 שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין הפעילות.

, ותהיה רשאית בין היתר, האו חלק ה, כולתהחברה רשאית לשנות את תקופת הפעילו
להאריך, לקצר או לבטל את תקופת הפעילות באופן מוחלט, והכל כמפורט בעדכונים 

טענה ו/או  כלמוד ע, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תבאתר הפעילותאשר יפורסמו 
 תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך. 

 
 ותיאען הסר ספק, מובהר כי הפעילות מתנהלת בהתאם להנחיות משרד הברלמ

והוראות כל דין, המתעדכנות מעת לעת )להלן: "הנחיות בקשר עם נגיף הקורונה"(, 
, ייתכן כי החברה תבטל את בקשר עם נגיף הקורונהבכל מקרה של החמרה בהנחיות 

, לפי שיקול בכל דרך שהיא אותה תשנהתקפיא ו/או ו/או תקצר אותה ו/או הפעילות 
  דעתה הבלעדי.

 
 הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.  "התקנון" 

 
 
 

 כללי .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  .2.1
ן זה, ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנובאתר הפעילות הפעילות, לרבות 

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
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תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה  .2.2
להחליף ו/או לשנות את תנאי הפעילות ואת הוראות תקנון זה בכל עת,  רשאית. החברה באתר הפעילותזמין 

באתר  סחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן המפורסםדי. נולעעל פי שיקול דעתה הב
 , אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.הפעילות

מבטיחה לו ירידה במשקל ו/או הצרת היקפים  אינההמשתתף יודע, כי עצם השתתפותו בפעילות  .2.3
, שינויים הגוף של המשתתפים יובהר כי, החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לשינויים במשקלוכיו"ב.

בהיקפי הגוף, שינויים בתזונה וכל שינוי כלשהו שיכול להיגרם כתוצאה מהשתתפות בפעילות. לא תעמוד 
עקב כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמו למשתתף 

  .ההשתתפות בפעילות

 ר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכ .2.4

-074בטלפון קארין ישראלי המשתתפים יוכלו לקבל פרטים בנושא נגישות בפעילות ע"י פניה לגברת  .2.5

 . karini@taramilk.co.ilאו במייל  7550508

 

 ההשתתפות בפעילות  .3

. ההרשמה לאתר הפעילות תהיה בכפוף אדם המעוניין להשתתף בפעילות, יבצע הרשמה לאתר הפעילות .3.1
 .אישיים, כהגדרתם לעיללמילוי פרטים 

כמו כן, יידרש המשתתף להצהיר כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו, וכי הוא מאשר לעשות  .3.2
, לרבות קבלת דיוור , בהתאם למדיניות הפרטיות של החברהשימוש בפרטים שמסר לצורך יצירת קשר

אשר יכול הוא מאשר קבלת הודעות מאת החברה ככל שהוא מעוניין בכך, ו. כמו כן, במסגרת פעילות ז
תיבת בחירה והכל על ידי לחיצה על  ," כהגדרתם בהוראות כל דיןדברי פרסומתותהיינה מוגדרות כ"

 .("Check Box") וירטואלית מתאימה

לתוצאות ראיה או הבטחה  תוומה ןאינ פעילותבוהשתתפות  לאתר הפעילותמובהר כי כניסה כאמור לעיל,  .3.3
  בקשר עם משקל גוף ו/או הצרת היקפים וכיו"ב. ןכלשה

להיכנס לאתר הפעילות, לענות על  המשתתפיםתזמין את החברה  ,במהלך תקופת הפעילות ובמסגרתה
 מספר שאלות ומלא את פרטיהם האישיים, כמוגדר לעיל.

האימונים  סרטוני אימונים.גרתה המשתתפים ימים, שבמס 60לאחר מכן, המשתתפים ישתתפו בתכנית בת 
כמו כן, המשתתפים יקבלו באמצעות . כושרהמיועדים לביצוע בסביבת הטבע ומחוץ לבית, בהנחיית מאמנת 

וכן תכנים מקצועיים בנושא  הפרטים האישיים שהשאירו, תכנים מעשירים בנושא תזונה ואורח חיים בריא
 . כושר

עילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפ .3.4
 ההשתתפות בפעילות. 

  , מהווה תנאי להתשתתפות בפעילות.של המשתתף בה הסכמה לאמור בתקנון זה, לרבות הצהרת הבריאות .3.5

 

 פטור מאחריות .4

לפי המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כ .4.1
להשתתפות והחברה ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לפעילות 

)או אי ההשתתפות( בה המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול 
 או לשינוי.

העוזרת לחברה לא תישאנה  ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או .4.2
באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, 

 והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים  .4.3
אה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש של שעשוע והנ

אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף ו/או מהמועמד 
והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה התכנים במסגרת הפעילות לקבל 

 ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה .4.4
אסונות טבע מגיפות, ם שאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, )לרבות בין מדינות או גורמי ו/או מבצע צבאי

וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה 
של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 רת לחברה ו/או מי מטעמן.כנגד החברה ו/או העוז

החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או  .4.5
הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר 
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ה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החבר
לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת 
הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או 

 מטעמן בקשר עם האמור. תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי

 , אשראתר פעילותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על  .4.6
אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" 

אתר בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או 
כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או  הפעילות

תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור 
  או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות, תהיה  .4.7
 החברה ו/או העוזרת לחברה פטורות מאחריות.

 החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת. .4.8

עילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים פהמשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי  .4.9
וכי החברה ו/או העוזרת לחברה אינן אחראיות למצב הבריאותי של  כושר אימוניתזונה והמלצות של 

למגבלות גופניות של המשתתף, הן לפני תחילת ההשתתפות בפעילות, הן במהלך הפעילות או /המשתתף ו
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת  למשתתף לא תעמודוהן בסוף הפעילות. 

 . לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור

 

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .5

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה 
 כי: 
 .כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים .5.1

 . ( שנים16עשרה ) ששמלאו לו  .5.2

המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה  .5.3
ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, 

הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, 
משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים 

 בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

כתוצאה מכשל  ידוע לו כי החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים .5.4
 טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.

 המשתתף מתחייב ומצהיר באשר למצבו הבריאותי כי: .5.5

 אינו סובל ממחלת לב כזו או אחרת.המשתתף  .5.5.1

הלך יומיות ובמ-אינו חש בכאבים בחזרה בזמן מנוחה, במהלך פעילויות שגרה יוםהמשתתף  .5.5.2
 פעילות גופנית. עביצו

 איבד שיווי משקל עקב סחרחורת בשנה החולפת.לא המשתתף  .5.5.3

 בשנה החולפת. לא איבד את ההכרההמשתתף  .5.5.4

סובל ממחלת האסתמה. ככל שהוא סובל ממחלת האסתמה, הוא מצהיר כי אינו המשתתף  .5.5.5
מה או ( החודשים האחרונים הוא לא נזקק לטיפול תרופתי ולא סבל מקוצר נשי3בשלושת )
 ציפצופים.

אף אחד מבני משפחתו, מדרגת קרבה ראשונה, לא נפטר ממחלת לב או מצהיר כי המשתתף  .5.5.6
 (.אם מדובר באישה 65אם מדובר בגבר או גיל  55ממוות פתאומי בגיל מוקדם )גיל 

( השנים האחרונות, הוא לא קיבל הנחיה רפואית לבצע פעילות 5מצהיר כי בחמשת )המשתתף  .5.5.7
 השגחה רפואית. גופנית רק תחת

אינו סובל ממחלה קבועה )כרונית(, שאינה נזכרת בהצהרות לעיל, ועשויה למנוע או המשתתף  .5.5.8
 להגביל אותו בביצוע פעילות גופנית.

המשתתפת מצהירה כי ההריון הנוכחי וכל הריון שקדם לו, לא הוגדר הריון  -לנשים בהריון .5.5.9
 לפני ההשתתפות בפעילות., ידוע למשתתפת כי מומלץ להתייעץ עם רופא בסיכון

הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך  ול מקרה של שינוי במצבבכידוע למשתתף כי  .5.5.10
 .בפעילות והשתתפות

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי במידה ומסר הצהרות לא נכונות בקשר למצבו הבריאותי  .5.5.11
י גוף( שייגרם לו כתוצאה במסגרת תקנון זה, לחברה לא תהא כל אחריות כלפי כל נזק )לרבות נזק

 מהשתתפות בפעילות ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
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שא באחריות לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לחברה ייכי  משתתףידוע ל .5.5.12
 ותו בפעילותבקשר עם השתתפלעיל  ווהצהרותי ואו מי מטעמה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו/

בכל תשלום ו/או הוצאה  , מיד עם דרישתה הראשונה, בגיןמתחייב לשפות את החברה והוא
 .שתישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות

 

 שונות .6

הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם  .6.1
רה את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים הזמנה מטעם החברה לכל משתתף להציע לחב אלא

 בתקנון זה.

בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הפעילות וכי  .6.2
הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו 

 ויחייבו לכל דבר ועניין.

בפעילות, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו,  אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו כל .6.3
ו/או באתרי אינטרנט אחרים,  באתר הפעילותבאמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, 

רת וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסג
 הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. 

בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף  .6.4
 .לאתר הפעילותבפעילות , יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס 

-, התשל"זלחוק העונשין 224ן הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף למע .6.5
 בה תלויה ביכולת ולא בגורל.  השתתפותה, וזאת בשל העובדה כי 1977

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי  .6.6
 אביב.-בתל המשפט המוסמכים

 

 

 

 


