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פסטיבל הקולנוע הבינלאומי של שק"ל לסרטים המאתגרים את תפיסת המוגבלות
תקנון הגרלת כרטיסי טיסה מתנת  CATHAY PACIFICוהצטרפות לעיגול לטובה לשק"ל
במסגרת חסות של חברת התעופה  CATHAY PACIFICלפסטיבל יוצרים מציאות  ,#5החברה תרמה
לעמותת שק"ל ארבעה כרטיסי טיסה הלוך ושוב בקו ישראל-הונג קונג .כרטיסי הטיסה יוגרלו בין
משתתפי הפסטיבל ,אשר ימלאו גלויית השתתפות בהגרלה והצטרפות לעיגול לטובה לעמותת שק"ל.
עיגול לטובה הינו מיזם חברתי המאפשר לעגל את סכום הקנייה בכרטיס אשראי לשקל הקרוב.
הפרש האגורות נצבר ומועבר באמצעות חברות האשראי לעמותת שק"ל.
הגרלת הכרטיסים תערך במשרדי שק"ל בנוכחות  3בקרים אובייקטיביים (מנהל כספים ,רו"ח ,עו"ד)
לכל המאוחר תוך שבוע מתום הפסטיבל .ההגרלה באחריות עמותת שק"ל בלבד ,ולא באחריות
חברת התעופה .במעמד ההגרלה יוגרלו מבין כל הגלויות שיוגשו שתי גלויות .כל גלויה שתעלה בגורל
תקנה לזוכה זוג כרטיסי טיסה הלוך ושוב ישראל  -הונג קונג.
הזמנת כרטיסי הטיסה בתוקף למשך שנה ,על פי הנחיות ודרישות חברת CATHAY PACIFIC
ובאחריותה .כרטיסי הטיסה ניתנים למימוש למעט בין התאריכים 16/10/2018 - 1/9/2018 :ובין
 .30/4/2019 - 1/4/2019טיסת היציאה מישראל אפשרית עד  .31/5/2019עמותת שק"ל אינה
אחראית להזמנת הכרטיסים ולכל הקשור בטיסה ולשירות חברת .CATHAY PACIFIC
התנאי להשתתפות בהגרלה הינו הגשת הגלויה המלאה ובה כל הפרטים הנדרשים להצטרפות
לעיגול לטובה לעמותת שק"ל :שם מלא ,מספר טלפון נייד ,כתובת דואר אלקטרוני ,סוג כרטיס אשראי
(ישראכארט /ויזה כאל  /אמקס  /לאומי קארד) ,ת.ז .בעל הכרטיס ,ארבע ספרות אחרונות של כרטיס
האשראי ,וחתימה.
הגשת הגלויה מהווה אישור לצרף את בעל הכרטיס לעיגול לטובה לעמותת שק"ל ,ולצרף את פרטיו
לרשימת התפוצה של שק"ל וחברת  CATHAY PACIFICלקבלת עדכונים שוטפים .בעל הכרטיס יכול
בכל עת בעתיד להפסיק לעגל לטובה ו/או להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה .עמותת שק"ל
מתחייבת לשמור על הפרטים האישיים בגלויה ,ולא לעשות בהם כל שימוש מעבר למטרות אלו.
ההשתתפות הינה אישית ,כל גלויה למשתתף אחד ולהצטרפות כרטיס אשראי אחד שבבעלותו
לעיגול לטובה לעמותת שק"ל .ניתן להגיש גלויה אחת בלבד לכל כרטיס אשראי שיצטרף לעיגול
לטובה לשק"ל ,גם אם כרטיס אשראי כבר נרשם בעבר לעיגול לטובה.

