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 טודיו חגית סגלסב –תקנון הגרלת אתר תדמית 
 

 מי יכול להשתתף בהגרלה? .1

בין שהינם לקוחות ו/או  –ומעלה, לבעלי עסקים ו/או אנשים פרטיים  18ההגרלה מיועדת לקהל הרחב מגיל  .1.1

 שאינם לקוחות קיימים של סטודיו חגית סגל. 

לו הזכיה הנה אישית ואינה ניתנת להעברה. כלומר, אדם או עסק שזה יוכלו להשתמש בזכיה בעצמם ולא יוכ .1.1

 להעביר את הזכיה לגורם שלישי.

במידה ויגיע לצוות הסטודיו מידע כי הזכיה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי התקנון ו/או תוך עבירה ו/או תוך  .1.1

מעשה מרמה שלא על פי הוראות הדין בכל צורה שהיא יהיה ראשי הסטודיו לבטל את הזכיה ולקיים הגרלה 

 .1.1ף נוספת למשתתפים הנותרים כפי שמפורט בסעי

 

 כיצד משתתפים? .2

 בהגרלה פתוחה לקהל הרחב.  ההשתתתפות .2.1

 באמצעות הרשמה דרך דף הנחיתה 14/4/1015-10/4/1015ין התאריכים בההרשמה להגרלה תיערך  .2.2

design/cahp-web-http://www.hagitsegal.com/#!wix   או בשליחת מייל לכתובת

hagit@hagitsegal.com . 

 הנרשמים להגרלה יקבלו מייל אישור על הרשמתם.  .2.3

ההרשמה יש ליצור קשר עם הסטודיו במייל  לאחרבמידה ולא התקבל מייל אישור  .2.4

hagit@hagitsegal.com. 

 כל משתתף יכול להירשם פעם אחת בלבד להגרלה.  .2.5

 

 כיצד תתקיים ההגרלה? .3

 . 1/5/1015בחירת הזוכה תתבצע ביום שישי,  .1.1

 אחד עם פרטיו/ה בתוך מעטפה סגורה בתיבת ההגרלה.  כל משתתף יהיה מיוצג באמצעות פתק .1.1

ההגרלה תצולם בוידאו ובחירת הפתק הזוכה תתבצע ע"י שליפת הפתק מהתיבה. בהגרלה יהיו נוכחים שני  .1.1

 אנשים שאינם משתתפים בהגרלה ואינם בעלי ניגוד אינטרסים עם בחירת המעטפה הזוכה.  

 ייל וטלפון. הודעה לזוכה תימסר ע"י חגית סגל באמצעות מ .1.4

 . ייבחר הזוכה הבא בתורבמידה ולא ניתן יהיה להשיג את הזוכה לאחר שלושה ניסיונות מתועדים,  .1.5

 

 כיצד תממוש הזכיה? .4

 צוות הסטודיו יפגש עם הזוכה בכדי לאפיין את צרכי האתר. .4.1

 . בנספח א'תהליך העבודה יבוצע כמפורט  .4.1

 

 שינוי תקנון .5

הסטודיו יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את תנאי התקנון, לרבות שינוי תקופת  .5.1

 ההרשמה ומועד ההגרלה. 

 הסטודיו אינו אחראי על תקלות של גורם שלישי ו/או תקלות טכנולוגיות בהרשמה.  .5.1
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