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27.03.2019 

 

 "5ערוצי ספורט חבילת " פעילותתקנון 

 הגדרות  .1

ערוצי חבילת בנושא של ייפעילות ספ"( מקיימת yes( בע"מ )"1998חברת די.בי.אס. שרותי לווין )

שתנאי ההשתתפות להשתתף בפעילות  בפייסבוק yesעמוד ומזמינה את חברי "( חבילהה)" 5ספורט 

  ."(הפעילותמפורטים בתקנון זה )" הב

 פרשנות  .2

פרסומים אחרים בין התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ל בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.1

 , תגברנה הוראות תקנון זה. המבצעבדבר  בכל מדיה שהיא כלשהם

 בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.נוחות בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי  .1.1

 פרשנות. ילצורכבלבד ולא ישמשו נוחות עיפים הינם לשם החלוקה לסעיפים וכותרות הס .1.2

 פעילותהשתתפות ב .3

שמנוי הפייסבוק, רשת ב שם משתמש מנוי משלו הכולללו  יש אשר אדםכל  זכאי להשתתףפעילות ב

  . "(המשתתף)"ורכש את החבילה במהלך תקופת הפעילות המוגדרת להלן , yesעל שירותי 

 הפעילות  .4

בשעה  06.01.1019 שבתותסתיים ביום  10:00בשעה  01.01.1019 שניהפעילות תחל ביום  .1.1

  (."הפעילות תפוקת)" 11:00

1.1. yes להקדימו או להאריכותקופת הפעילות, את הזכות לשנות את מועד סיום  השומרת לעצמ, 

 ללא הודעה מראש. 

 הפרסים ובחירת הזוכים .5

בפוסט המיועד בעמוד ב משתתפים לרכוש את החבילה, ולהגיבמהלך תקופת הפעילות יוזמנו  .5.1

הגיבו בהתאם לאמור שמשתתפים  ?למה דווקא לכם מגיע לזכות–לשאלה  yesשל  הפייסבוק

 "(.המאגריה בפרס כמפורט להלן )"ילזכמשתתפים בפעילות ייכנסו למאגר ה –

רית המקו ההייתשהתגובה שלהם לפוסט משתתפים ( 8) שמונה בתום תקופת הפעילות, יזכו .5.1

וצפייה  , הרצליה,2רחוב המדע ב 5בכרטיס כניסה זוגי לביקור באולפני ספורט והיצירתית ביותר 

שלישי  ,10.1.19רביעי באחד מהימים הבאים:  " בהתאמה(הפרס" -" והזוכים)"במשחק 

בכפוף ו, yes, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 1.5.19, שלישי 17.1.19, רביעי 16.1.19

   ילה בתקופת הפעילות. רכשו את החבאכן  הזוכיםכי  yesלבדיקת נציגי 
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החלטה בדבר הזוכים תתקבל בהתאם לדירוג חברי וועדת השיפוט שתורכב משלושה נציגי  .5.2

 "(. החלטת הוועדה הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.הוועדה)להלן: " yesמחלקת השיווק של  

הודעה  באמצעות 16:00 בסמוך לשעה 8.01.1019 שני לזוכים ביוםבדבר הזכייה תשלח הודעה  .5.1

 ,yesבעמוד הפייסבוק של , ממנו הגיבו המשתתפים הזוכים שללחשבון הפייסבוק שתשלח  פרטית

יידרש להשיב להודעת הזכייה,  . הזוכהyesאו בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

לוודא כי הזוכה אכן רכש את יהיה , באמצעותו ניתן yes-פרט מזהה של המנוי שלו ב ולספק

זוכה שלא עמד בתנאי הסף לרכישת החבילה כאמור, יוסר מהמאגר . בתקופת הפעילותהחבילה 

וזכאותו לפרס תשלל על הסף ותעבור למשתתף זכאי אחר במאגר, מבלי שיוכל להעלות אי אלו 

 טענות על כך.

 המשתתף מאשר בזאת ומתחייב כי: .5.5

של אדם  : בלתי הולמת, פוגעת בזכותהעל כללי המשחק ושאינ העונהתגובה העלה  .5.5.1

דיבה ו/או לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או  האחר, בלתי חוקית, מאיימת, מוציא

 לפגוע ברגשות הציבור.  הבצנעת הפרט ו/או הכלל וכן שעלול תהפוגעאו כל תמונה 

כלול חומר בלתי חוקי, לרבות אך לא רק כזה המהווה הוצאת לשון הרע התגובה לא ת .5.5.1

אדם ו/או חומר שיש בו כדי להפר זכויות של צד ג' כלשהו ובכלל זה  ו/או פוגע בפרטיותו של

 זכויות קניין רוחני.

5.6. yes  אם היא א ישהתגובה כל  מהעמודאו להוריד  לעמודרשאית, אך אינה חייבת, לא להעלות

המוחלט  הלפי שיקול דעתסבורה שהועלתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת 

מכל סיבה  תגובותאית לפסול רש yesלי שתוטל עליה אחריות כלשהי. בנוסף, והבלעדי וזאת מב

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף אין ולא תהיה טענה בגין כך

5.7. yes לופיים על פי חפרסים  עהפרס ולהצי ת אתרוע ולשנוגל הוסיף,ל הזכותת מה אצעל תרמוש

 עדי.לדעתה הבל קושי

להמרה, לא  וא פהלהח, לויינ, לשלהסבהתן  יו ננואי, דבלב םוכימשתתפים הזל שיאיו ינה סרפה .5.8

 צר אחר.ומ וא סרפ לכב אבכסף ולא בשווה כסף ול

וזכייתם של המשתתפים בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת בפעילות ההשתתפות  .5.9

מביע המשתתף את בפעילות , ובהשתתפותו yesשונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של 

תמצא  yes-רדיו ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי ש, facebook-לסיקור זכייתו ב הסכמתו

  לנכון. 

5.10. yes אם  לנכון תמוצאיא מכל סיבה שה זכייהאת הזכות לעכב ו/או לבטל את ה הלעצמ תשומר

משום הפרה של הוראות תקנון  פעילותעל פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף ב

 זה ו/או הדין.

 לליכ .6
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והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את בפעילות תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות  .6.1

 , מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.בפעילותזכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות 

לא )לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף( מסיבה כלשהי  אםיובהר,  .6.1

אין ולא תהא כל  yes-כי אז ל או בשל תקלה טכנית יוכרז על זוכה שגוי,פרטי הזוכים ו/יקלטו 

   .הפעילותאחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ולא תעמוד לו כל טענה כלפיהן בקשר עם 

 כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, ,מודע לכךהמשתתף  .6.2

ת תקלות ואשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבמערכות מורכבות ב , מדוברהמחשוב והרישום

בין  הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו

  במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש תוצאה או מועד השתתפות. הפרטים השאר קליטת

ו/או מי מטעמה  yesקוט למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנ .6.1

עקב תקלה או ו/טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות 

ותר בזאת מראש על כל ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב הפעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכה מו

  מקרה כאמור. , בהתרחש הכל מי שפועל מטעמו/או  yesטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 yes-ו ומימוש הפרס הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה,בפעילות ההשתתפות  .6.5

לא תישא באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו 

 ו/או עם הפרסהפעילות למי מהמשתתפים ו/או מהזוכים בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם 

 ו/או עם מימושו.

6.6. yes או לתנאים  הפעילות/המשתתפים לאיכות הפרס שבמסגרת יםכלפי הזוכת אחראי האינ

תקינות או אי התאמה בנוגע -לכל פגם, קלקול, נזק, אי תאחראי אהתלא  yesבהם יסופק הפרס. 

 לא תהא אחראית למעשה ו/או מחדל של נותני שירותים. yes, ובכלל זה לפרסים או לאספקתם

6.7. yes המוחלט והבלעדי,  הרשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעת

, בהודעה אשר תתפרסם יםאו חלק מהם ו/או את הפרס הו/או לשנות את כל תנאי פעילותאת ה

. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת פעילותבאתר בו מתפרסם תקנון ה

 .פעילותמוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הוהמשתתפים ו/או הזוכים 

לעניין  . האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל.בפעילותאינם רשאים להשתתף  yesעובדי  .6.8

 זוג, בן, בת.-אבא, אמא, אח, אחות,בן -סעיף זה, "בני משפחה" 

מור ברשות המשתתף את מובהר ומוסכם כי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם ו/או לש .6.9

  .הו/או תוכנהפעילות 

 6בכתובת היוזמה  yesובמשרדי  yes באתר פעילותבמהלך תקופת הניתן לעיון  הפעילותתקנון  .6.10

 . 11115א.ת. כפר סבא 

 


