תקנון פעילות "משחקי הכס"
.1

הגדרות
חברת די.בי.אס .שרותי לווין ( )8991בע"מ (" )"yesמקיימת פעילות בנושא הסדרה "משחקי הכס"
("הספיישל") ומזמינה את הקהל הרחב לבקר בתערוכת ענק מטעם  HBOהמבוססת על הספיישל
("התערוכה") והכל כמפורט בתנאי תקנון זה ("הפעילות").

.2

פרשנות
.1.8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.

.3

.1.1

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

.1.2

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

השתתפות בפעילות
 .2.8המעוניינים

להשתתף

בפעילות

יכנסו

לדף

הפעילות

שכתובתו:

"( www.yes.co.il/Pages/got.aspxדף הפעילות").
.2.1
.4

בפעילות זכאי להשתתף כל אדם ("המשתתף").

תקופת הפעילות
.1.8

הפעילות תתקיים בימי חול המועד פסח ותחל ביום ראשון  50.51.1580ותסתיים ביום חמישי
"( 59.51.1580תקופת הפעילות").

.1.1

 yesשומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות ,להקדימו או
להאריכו ,ללא הודעה מראש.

.5

תנאי הפעילות
.0.8

טרם תקופת הפעילות החל מתאריך  ,9.2.80יוזמנו המשתתפים להירשם לתערוכה במועד
ובסבב לבחירתם וזאת ,באמצעות לינק ייעודי המצוי בדף הפעילות כפי שיפורט בסעיף 5.11
להלן .בכל מועד מתקופת הפעילות קיימים מספר סבבים ביום אשר ישתנו מעת לעת לפי
הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של .yes

.0.1

לקוחות  yesייהנו מהרשמה מוקדמת לתערוכה ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי  yesבנושא.

.0.2

הרישום לתערוכה הינו ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי ("כל הקודם זוכה") כאשר מספר
המשתתפים המקסימלי בכל סבב הינו  185משתתפים ובהתאמה ,יוקצו לכל סבב כמות של
 185כרטיסים כהגדרתם להלן ויודגש ,כי כניסה לתערוכה מחייבת רישום מראש.

.0.1

כל אדם יכול להירשם פעם אחת בלבד באמצעות כתובת מייל פעילה ובהתאמה יקבל כרטיס
כניסה אחד אישי אשר למעשה יהיה קוד באמצעותו יזוהה בהגיעו לתערוכה כרשום לתערוכה
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באותו מועד ובאותו סבב שבחר ("הכרטיס") עד גיל  82אין צורך בהרשמה לתערוכה
ובהתאמה ,גם לא בכרטיס אולם ,כניסתם תורשה בליווי מבוגר בעל כרטיס.
.0.0

כניסת ילדים מתחת לגיל  81בליווי מבוגר בלבד.

.0.1

משתתף שנרשם בכפוף לאמור לעיל ,יוכל לקחת חלק בעמדות האינטראקטיביות אשר יהיו
בתערוכה .ההשתתפות בעמדה האינטראקטיבית "הטיפוס על החומה" כרוכה בתנועות
פתאומיות ,קולות רמים ואורות בוהקים ומנצנצים ותצוגות וידיאו .בכדי להשתתף בפעילות זו,
על המשתתף להיות בכושר פיזי ובמצב בריאותי טוב ולא לסבול מכל סוג של מחלת לב,
אפילפסיה ,יתר לחץ דם ,מיגרנה או מחלה פיזית או נפשית אחרת העשויה להתפרץ כתוצאה
מלחץ או התרגשות ,אור בוהק ומנצנץ או פחד גבהים ,העשויה למנוע מהמשתתף השתתפות
בטוחה בפעילות זו .ההשתתפות אסורה על נשים בהריון ואינה מומלצת לילדים מתחת לגיל
 81ובכל מקרה ,מחייבת ליווי מבוגר.

.0.5

ילדים בטווח הגילאים  82-81הנרשמים לתערוכה עם כתובת מייל פעילה ,יוכלו לקחת חלק
בעמדות האינט ראקטיביות בליווי הורים .ככל שאין בידם כתובת מייל פעילה ,לא יוכלו לקחת
חלק בעמדות האינטראקטיביות אולם כניסתם תאושר ככל שיש מקום בהתאם להוראות
הבטיחות ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  yesו/או מי מטעמה ולמשתתף לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  yesבענין.

.0.1

משתתף שלקח חלק בעמדה האינטרקטיבית לרבות הסכמתו לצילום בעמדה זו יקבל את
התמונה שהופקה עם אחת מהדמויות מהתערוכה ישירות לעמוד האישי שלו כהגדרתו בסעיף
 5.11.9להלן ("התמונה") .המשתתף יוכל לשתף את התמונה באמצעות הרשתות
החברתיות לבחירתו.

.0.9

ההשתתפות בתערוכה ו/או ההשתתפות בעמדות האינטראקטיביות לרבות צילום ושיתוף
תמונות המשתתף הינם באחריות המשתתף בלבד וכפופה גם לתנאי השימוש של HBO
ולהוראות ו/או להנחיות המוצגות בתערוכה.

.0.85

על המשתתף להישמע להוראות הסדרנים במקום .משתתף שלא יישמע להוראות ו/או יתנהג
שלא בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור ,יידרש לצאת מהתערוכה.

.0.88

תהליך הרישום יתבצע בהתאם למפורט להלן:
 .0.88.8המשתתף יוזמן להיכנס לאתר הבית של  ,yes.co.il – yesשם יראה פרסום המפנה
אותו לעמוד נחיתה ייעודי של משחקי הכס ורישום לתערוכה;
 .0.88.1בעמוד הנחיתה של משחקי הכס יופיע כפתור" :לרישום";
 .0.88.2לחיצה על הכפתור תוביל לעמוד הרשמה (של חברת " )"MYNETממותג  yesבו על
המשתתף הנרשם למלא אחר כתובת מייל פעילה ,יום ושעה בהם הוא רוצה לבקר
בתערוכה;
 .0.88.1בסיום הכנסת הפרטים הנדרשים יופיע כפתור "להמשך תהליך הרישום וקבלת קוד
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לכניסה לתערוכה" או משהו בדומה;
 .0.88.0לחיצה על הכפתור תוביל לאתר של  HBOשם הנרשם יידרש למלא אחר הפרטים
הבאים :עיר מגורים ,שם מלא ,כתובת מייל וסיסמה;
 .0.88.1בהמשך ,יוזמן המשתתף לבחור בבית אשר לו הוא מבקש להצהיר נאמנות (ילווה
לכך הסבר קצר שיבהיר לנרשם שעליו לבחור בית על מנת לסיים את תהליך הרישום
ולקבל את קוד הכניסה לתערוכה) ויודגש ,שללא השלמת ההליך האמור לא יוכל
המשתתף הנרשם לקבל קוד אשר יהווה את כרטיס הכניסה לתערוכה.
 .0.88.5לאחר בחירת הבית לו מצהיר המשתתף הנרשם נאמנות ,יצפה הנרשם בסרטון
וידאו מטעם נציג של הבית אותו בחר אשר מודה לו על בחירתו.
 .0.88.1מתחת לסרטון הווידאו יהיה רשום" :ברוך הבא לדף שלך" הנושא את שמו של
הנרשם ואת הקוד לתערוכה שיהווה כרטיס כניסה לתערוכה כאמור .כל זאת ,ילווה
בהסבר נוסף שיבהיר ,כי הקוד הינו עבור החוויה האינטראקטיבית בתערוכה.
 .0.88.9בסוף תהליך הרישום ,יקבל המשתתף הנרשם מייל המהווה אישור הרשמה שם יצוין
שבאמצעות הקוד שקיבל ,יוכל להיכנס בכל עת שירצה ,לדף שלו בכתובת:
"( www.gotexhibit.comהעמוד האישי").
.0.81

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול או שינוי של התערוכה בתקופת
הפעילות כולה או חלקה באופן שימנע את קיום התערוכה ,למשתתפים לא תהא כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי .yes

.0.82

ההשתתפות בתערוכה הינה אישית למשתתף הנרשם בלבד בכפוף להצגת כרטיס כמפורט
בסעיף  5.4לעיל ,ואינה ניתנת להסבה ,לשינוי ,להעברה ,להחלפה או להמרה ,לא בכסף ולא
בשווה כסף ולא בכל דבר אחר.

.0.81

הפעילות עשויה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים ,לרבות אך לא רק לצורך קידומה
של  ,yesובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור הפעילות ב-
 ,facebookרדיו ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי ש yes-תמצא לנכון.

.0.80

 yesשומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את זכות ההשתתפות בפעילות מכל סיבה
שהיא מוצאת לנכון אם על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף בפעילות משום
הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הדין.

.6

כללי
.1.8

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה
את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות ,מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

.1.1

יובהר ,במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף)
לא יקלטו פרטי המשתתף הנרשם ו/או בשל תקלה טכנית ייקלט כשגוי ,כי אז ל yes-אין ולא
תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי המשתתף ולא תעמוד לו כל טענה כלפיה בקשר עם
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הפעילות.
.1.2

המשתתף מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות
התקשורת ,המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה,
לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תתכנה תקלות
טכניות שימנעו ,בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש תוצאה או מועד
השתתפות.

.1.1

למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט  yesו/או מי מטעמה
עקב תקלה או ו/טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות
ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב הפעולות כאמור .המשתתף ו/או הזוכה מוותר בזאת
מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  yesו/או כל מי שפועל מטעמה ,בהתרחש
מקרה כאמור.

.1.0

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,ו yes-לא תישא באחריות
לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים
בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

.1.1

 yesאינה אחראית כלפי המשתתפים לאיכות התערוכה בשום צורה שהיא.

.1.5

 yesרשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק ממנה ,בהודעה אשר תתפרסם
באתר בו מתפרסם תקנון הפעילות .מוסכם ,כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה
והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות.

.1.1

מובהר ומוסכם כי אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להפיץ לפרסם ו/או לשמור ברשות המשתתף
את הפעילות ו/או את תוכנה.

.1.9

תקנון הפעילות ניתן לעיון במהלך תקופת הפעילות באתר ובמשרדי  yesבכתובת :היוזמה 1
א.ת .כפר סבא .11110
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