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	הגדרות .1
 51-322941-9משואה למלונאות ונופש בע"מ, ח.פ  -"עורכת המבצע" ו/או "המלון" ו/או "מלון יהודה" 

 .23:59בשעה  29.02.2016ועד לתאריך  00:00בשעה  29.2.2016מהתאריך  –"מועד המבצע" 
 זוג ששהה בחדרי המלון, בתשלום. –"אורחי המלון" 
 ושהשתתפו במבצע. במועד המבצע, אורחי המלון שנכנסו להריון בעת שהייתם במלון -ה" י"טוענים לזכי

 יה.יזוגות בלבד אשר הינם טוענים לזכ 2 –"הזוכים" 
	

	מהות המבצע .2
 כתוצאה מהתעברות שהתרחשה במלוןתינוק או תינוקת,  , אורחי המלון, שנולד להםעניק פרס לזוגימלון יהודה 

 מועד המבצע.ביום 
	

	השתתפות במבצע .3
	רשאים להשתתף במבצע. מועד המבצעאורחי המלון בעת רק  3.1
השתתפות במבצע כרוכה בחתימת שני בני הזוג שהם אורחי המלון, על טופס השתתפות במבצע וכן חתימה על  3.2

	תקנון זה.
	אין".-המשתתפים במבצע יתבצע במעמד ה"צ'ק החתימה האמורה של  3.3

 
	 הזוכים .4

	.יה בפרסילזכ , רשאים לטעוןשהייתם במלון ושהשתתפו במבצע יוםלהריון באורחי המלון שנכנסו  4.1
	ה" יזכו בפרס.יאת היותם "טוענים לזכישני הזוגות הראשונים שיוכחו  4.2
	יה.יטוענים לזכהזוגות הראשונים שיוכחו כי האם אכן  2-ל ינתן רקייודגש שהפרס  4.3

 
	יה"יהליך ההוכחה להיות הזוג "טוענים לזכ .5

	יה.ילהריון בכדי לטעון לזכ 10 –ה כאמור לעיל, יגיעו למלון החל מהשבוע ה יכי הינם טוענים לזכיזוג הסבורים  5.1
שניהם יחתמו , הכוללים תצהיר עליו הרלוונטיים ה"יאת "טפסי הבקשה לזכי מזכירות המלון תמסור להם 5.2

	.ויאומת ע"י עו"ד
המבקשים , יגישו ההיריוןים על שבוע הרפואיים המעידנספחים האמור, וה התצהירה, יטפסי הבקשה לזכיאת  5.3

	למזכירות המלון.
הסידורי יה, יקבל את מספרו יה ימוספרו, לפי סדר הגשתן. כל מגיש טופס בקשה לזכיטפסי הבקשה לזכי 5.4

	הרלוונטי.
	טופסי הבקשה הראשונים שיאושרו ע"י הנהלת המלון (בהתאם למספרם הסידורי), יהוו טפסים זוכים. 2 5.5
	.ויהיו "זוכים בפועל" או התינוקת מהתעברות זאת, יוכלו ההורים לקבל את הפרסלאחר לידת התינוק  5.6
יודגש כי הנהלת המלון הינה בעלת הזכות הבלעדית לאשר את טופסי הבקשה לזכייה וכי אישור טופסי הבקשה  5.7

	 .עשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיילזכייה 
כלפי הנהלת המלון בדבר הפעלת שיקול דעתה המשתתפים במבצע מצהירים בזאת כי לא תהיה להם כל טענה  5.8

	בעת בחינת בקשות הזכייה.
	.עתידית בהקשר לתקנון זה או טענה המשתתפים במבצע מצהירים כי הם מוותרים בזאת על כל תביעה 5.9

	
	הפרס .6

	מצווה, חתונה, או אירוע אחר).-אירועים במלון עבור הרך הנולד (ברית, בר 3כל זוג זוכה יוכל לערוך  6.1
	ייולדו תאומים, שלישיה וכד', הפרס יינתן עבור הלידה, ולא עבור כל אחד מהנולדים.אם  6.2
	.₪ 400,000סך ושת האירועים יחד, לא יעלה על העלות הכוללת של של 6.3
	מחירי האירועים ייקבעו בהתאם למחירון המלון, המפורסם והמשתנה מעת לעת. 6.4
	שיקול דעת הנהלת המלון.מועדי האירועים ייקבעו בתאום עם הנהלת המלון ולפי  6.5


