
 רפא בחסות - המעבר גיל לתסמיני מודעות העלאת בפעילות השתתפות תקנון

 הגדרות .1

   :להלן לצדם המפורטת ההגדרה תהא בתקנון הבאים למונחים 

 מעבדות חברת - "החסות נותנת"  ,לאשה-בע"מ אחרונות ידיעות -"הפעילות תעורכ" .א 

  בע"מ. רפא

 והעלאת המעבר, גיל תסמיני לנושא המודעות הגברת לצורך מפגשים קיום -"הפעילות" .ב 

  לנושא מודעות

 במקומות הארץ, ברחבי שיערכו לאירועים ותהמשתתפ יוזמנו ,הפעילות במסגרת

 .פנוי ומקום מראש הרשמה בסיס על הפעילות, עורכת ידי על מראש שייקבעו ומועדים

 אמיתי ,אישי פרופיל תבעל 18 גיל מעל ,הפייסבוק באתר מהרשו תגולש -"פתמשתת" .ג 

 18 גיל מעל גולשת ו/או פתהמשתת של השמ את הנושא ,(חברה ולא פרטי אדם של)

 או\ו בגוגל מחיפוש לדף ישירות או\ו xnet ב באנרים דרך הנחיתה לדף ישירות שהגיעה

 ,אותם הואישר התקנון לתנאי מההסכי אשרו ,הפעילות על מודעה בפרסום שהגיעה

 .  .הפעילות בדף המופיעים וההוראות ההסברים פי על הפעלו

 פתמשתת לפסול או/ו בפעילות להשתתף פתממשתת למנוע רשאית הפעילות עורכת

 לחוק בניגוד או/ו ראוי שאינו באופן ,הפעילות עורכת של דעתה שיקול לפי ,הפעל אשר

 במתן צורך ללא וזאת ,לעיל כאמור ,פייסבוק תקנון או/ו זה בתקנון לאמור בניגוד או/ו

 .דין כל פי על הפעילות עורכת זכאית לו אחר סעד מכל לגרוע ומבלי מוקדמת הודעה

 התקנון קריאת הוא בפעילות להשתתפות שהתנאי תיודע הוא כי המצהיר פתהמשתת

 בדבר טענה כל תישמע ולא ,בפעילות פההשתת בטרם כן התעש וכי ,לתנאיו והסכמה

 .השונים לסעיפיו הסכמה אי או/ו בו הכתוב הבנת דרהע או/ו התקנון קריאת אי

 הפעילות ועיקרי הפעילות תקופת .2

 ולאחר הראשון( )לאירוע 2019 ליוני 3 מיום החל תהא פעילותל  הרשמהה תקופת .א 

 מכסת למילוי הגעה ועד ההרשמה( פתיחת )מועד  נוסף אירוע כל לפני שבועיים מכן

 הרשמהה תקופת" :להלן)  הפעילות( סיום )מועד אירוע לכל המקסימלי המשתתפות

  "(.פעילותל

 .ב 

 

 

 

  ג.

 

 

 

 

  ד.

 שייקבעו ומועדים במקומות למשתתפות, מפגשים יתקיימו הפעילות תקופת במהלך

 בתופעות העוסקים תכנים יועברו בהם ידה, על ויפורסמו הפעילות עורכת ידי על מראש

 כלל תקבל בנוסף בציבור שירה  הופעת וכן ,רופאים ידי על לנשים, המעבר גיל

  רפא. בחסות ייערכו המפגשים .הפעילות עורכת מתנת מתנות שקית בפעילות משתתפת

 בכל משתתפות 220-ל ועד פנוי מקום בסיס על ספציפית, מפגש לכל תהיה ההרשמה

 למפגש, להירשם להמשיך יהיה ניתן לא הנ"ל המשתתפות מכסת מילוי עם מפגש.

 לא בהם אחרים, מועדים ו/או במקומות למפגשים להירשם יוכלו והמשתתפות

   המשתתפות. מכסת התמלאה

 .משתתפת לכל הפעילות, במסגרת אחד למפגש אחת, פעם רק להירשם ניתן כי מובהר

 יופנו הגולשות וגוגל, הפייסבוק באמצעות הפעילות את קדםת החסות נותנת ה.

 והודעות פניות קבלת לאשר ותתבקש ,הפעילות עורכת שמכינה הנחיתה בדף להרשמה

SMS לפעילות ביחס ותזכורות עדכונים לצורך הפעילות עורכת מטעם.    
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 ושיפוי אחריות .3

 הפעילות ועורכת ,פתהמשתת של הבלעדית הבאחריות הינה בפעילות ההשתתפות .א 

 הוצאה או אובדן ,הפסד ,נזק כל בגין באחריות נהתישא לא החסות נושאת ו/או

 .הפעילות עם בעקיפין או או/ו במישרין הקשורים ,פתלמשתת שיגרמו

 תנתנו ו/או הפעילות עורכת  כי בזאת מובהר ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 

 לא שבגינה טעות או/ו תקלה לכל גם כלשהו באופן תואחראי הנתהי לא החסות

 לכל תואחראי הנתהי ולא ,הפעילות במסגרת למפגש פתמשתת נרשמה ו/או הנקלט

 ותמהמשתתפ למי שיגרמו ,עקיפות או/ו ישירות הוצאות לרבות ,עקיף או/ו ישיר נזק

 .כאמור טעות או/ו תקלה עקב

  ,העניין לפי ,שפהת או/ו פצהתו ,ומכללא מפורשת  ,אחריות בכל ישאת פתהמשתת .ב 

  ,םמטעמ מי או/ו םעובדיה או/ו םמנהליה את ו/או החסות ונותנת הפעילות יעורכ את

 נזקים  ,רק לא אך  ,לרבות) נזק כל בגיל  ,כן לעשות ראשונהה תםדריש עם מיד

 ,הפסד (,במוניטין ופגיעה רווחים הפסדי ,תוצאתיים ,נסיבתיים ,עקיפים  ,ישירים

 או/ו טענה כל בגין ,ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות וכן ,וסוג מין מכל ,והוצאות אובדן

 כלשהי בדרך הקשורים ,כדין שלא מחדל או/ו מעשה הנובעת ,תביעה או/ו דרישה

 במישרין הפרה או/ו זה תקנון הוראות פי על פתהמשתת נהשנת התחייבות או/ו למצג

 .זה תקנון מהוראות איזו של בעקיפין או/ו

 

4.  

 

 סיקור  

 א.

 

 

 

 

  ב.

  הפעילות

 ו/או דמותן לפרסום המשתתפות של הסכמה מהווה בפעילות ההשתתפות

 ידי על ו/או הפעילות עורכת ידי על שתיערך הפעילות סיקור במסגרת תמונתן

 לאשה של החברתית ובמדיה "לאשה" באתר "לאשה", במגזין ,החסות נותנת

 החסות, נותנת בבעלות שנמצא באתר ו/או לנכון שתמצא מדיה אמצעי בכל ו/או

 ו/או רפואיים בכנסים החסות, נותנת ע"י המנוהל המוצר של הפייסבוק בעמוד

 את המשתתפת מאשרת בפעילות בהשתתפותה .לנכון. שתמצא אמצעי בכל

 של בלעדי דעת שיקול לפי הפעילות, סיקור במסגרת תמונתה ו/או דמותה פרסום

  .החסות תנותנ ו/או הפעילות עורכת

 ,הפרטי ,השמ לפרסום ההסכמת את פתמשתת כל המביע בפעילות הבהשתתפות

 נותנת ו/או הפעילות עורכת נהשתמצא עת ובכל המדיה אמצעי בכל הותמונותי

 ,זמן הגבלת וללא כלשהם תמלוג או/ו תמורה ללא ,לעיל כאמור ,לנכון החסות

 ןמטעמ מי או/ו החסות נותנת ו/או הפעילות עורכת נגד טענה כל על תמוותר איוה

 .זה בהקשר

 כל תמתחייב ,זאת תדרוש החסות נותנת ו/או הפעילות ועורכת במידה ,כן כמו

 פרסום עם בקשר דרישה או/ו טענה כל לה תהיה לא כי ,בכתב להצהיר פתמשתת

 מהמסכי איה וכי לעיל כאמור השונים התקשורת באמצעי הפרטי  או/ו התמונת

  .כאמור ופרסום סיקור לצילום מראש
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 שונות .5

 מהמסכי איה כי פתהמשתת מטעם ואישור הסכמה מהווה בפעילות ההשתתפות עצם .א 

 ותנאי הוראות כל את העצמ על תומקבל פייסבוק אתר ולתקנון זה תקנון להוראות

 יעורכ את תופוטר לעיל, כאמור הפעילות סיקור את זה ובכלל ,כאמור התקנונים

 ,הקשורה תביעה או דרישה ,טענה מכל םמטעמ מי או/ו החסות נותנת ו/או הפעילות

 ו/או הפעילות יעורכ ידי על הפעילות עם בקשר ו/או הפעילות עם ,בעקיפין או במישרין

 והגולשים המשתתפים יתר עם או/ו ,פייסבוק אתר עם בקשר או/ו סותחה נותנת

  .מהכלל יוצא בלא ,פייסבוקב ו/או הפעילות עורכת יבאתר

 .ב 

 

 

 

 ג.

 

 

 זה תקנון פי על לפעול הזכות את הלעצמ תשומר החסות נותנת ו/או הפעילות תורכע

 הדעת בשיקול זאת וכל ,עת בכל הפעילות את ולהפסיק לפעם מפעם לשנותו או/ו

 ו/או הפייסבוק בעמוד תתפרסם כאמור שינויים בדבר הודעה .דין לכל ובכפוף הבלעדי

 לכל בנוגע ,הפעילות במהלך שתתעורר שאלה בכלהשינוי לזמן בסמוך  "לאישה" אתרב

 החסות נותנת עם בשיתוף הפעילות עורכת תהיה ,כלשהו צפוי לא מצב או/ו תקלה

    .לכך בקשר דרישה או/ו טענה כל תהיה לא פתולמשתת ,תהסופי תהפוסק

 ד. 

 

 

 

 

 ה.

 החסות נותנת ו/או הפעילות עורכת מאת הצעה מהווים אינם זה תקנון או/ו הפעילות

 לכל הפעילות עורכת מטעם הזמנה אלא אינם והם ,כלשהי פתלמשתת או בכלל לציבור

 המפורטים ובתנאים באופן וזאת ,ההשתתפות את הפעילות לעורכת להציע פתמשתת

 .זה בתקנון

 

 הינו ,הפעילות במסגרת שתינתנה ההרצאות תוכן  כי לה ידוע כי מצהירה המשתתפת

 שניתן והמידע התוכן על להסתמך אין רפואית. ד”חוו ואינו בלבד המלצה בגדר

 במקום לבוא מיועד אינו והוא רפואי טיפול הענקת ו/או קבלת לשם הפעילות, במסגרת

 עקב היתר בין שתנקוט פעולה כל כי מצהירה המשתתפת מוסמך. רופא עם התייעצות

 על מוותרת והיא בלבד, הובאחריות האישית ההחלטת הינה בפעילות השתתפותה או/ו

 כל בגין מטעמם ומי החסות נותנת ו/או הפעילות עורכת נגד תביעה עילת ו/או טענה כל

  .ותכניה מהפעילות בעקיפין ובין במישרין בין שייגרם, ככל שייגרם, נזק

   

 

 

 

 

 

 

 

 


