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 תקנו� ותנאי שימוש והשתתפות בפעילות השנה "בחירת שער המחזור בליגה הספרדית לעונת 2016�2017"
  

  :הוראות כלליות

: להל�" ( 2017�2016בחירת שער המחזור בליגה הספרדית לעונת "הוראות תקנו� זה מתייחסות לפעילות  .1

: להל�(מ "ידי חברת סיטינט בע� על אשר מופעלONEאשר תיער# באתר הספורט , ")הפעילות"
 ").המפעילה"

� ועד ל13.10.2016: מועדי הפעילות .2 30.6.2017. 

 . בליגה הספרדית38� ועד למחזור ה6�הפעילות מתייחסת לבחירת שער המחזור החל מהמחזור ה .3

וו במסגרת הפעילות ויה באתר") המשתת): "להל�(הוראות תקנו� זה יחולו על כל שימוש שיעשה על יד#  .4
 .את הבסיס המשפטי לכל דיו� בינ# לבי� המפעילה

 .כאחד אול* הוא מיועד לשני המיני*, התקנו� מנוסח בלשו� זכר מטעמי נוחות בלבד .5

 .אנא קרא בעיו� את התקנו� במלואו .6

או שימוש בפעילות /וכניסה ו ,התקנו� ממצה ומסדיר את היחסי* בינ# כמשתת) בפעילות ובי� המפעילות .7
כול* או , א* אינ# מסכי* לתנאי התקנו�, לכ�. התקנו� * הסכמה מלאה מצד# לכל תנאימהווי* ומבטאי

 .או לעשות כל שימוש בפעילות למטרה כלשהי/בפעילות ו אינ# רשאי ליטול חלק, חלק*

שיקול דעתה הבלעדי  לפי, או לעדכ� את התקנו� בכל עת/המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו .8
 .מרגע פרסומו באתר וכל שינוי יחייב, מת� הודעה מוקדמתללא צור# ב, והמוחלט

מכל מי� וסוג , פה בעל בכתב או, או אי התאמה בי� התקנו� לבי� כל פרסו* אחר/בכל מקרה של סתירה ו .9
 .תגברנה הוראות תקנו� זה וה� אשר תקבענה, שהוא

והכול בכפו) , יותמסחר שאינו למטרות, באפשרות המשתת) לעשות באתר א# ורק שימוש אישי ופרטי .10
 .לתקנו�

ללא קבלת אישור� , מה* או בחלק כלשהו, אי� לעשות כל שימוש במאגרי המידע או הנתוני* של המפעילות .11

 .של המפעילות מראש ובכתב

  
  :הפעילות והשתתפות בה

 .ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלו* .12

 .ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי המפעילה ובני משפחותיה* .13

תידרש הסכמת , כזוכה  ייקבע18א# בכל מקרה וקטי� מתחת לגיל , שתתפות בפעילות מותרת לכל גילהה .14
ייפסל אותו זוכה מלקבל את הפרס ולא , שכזו בא* לא תינת� הסכמה. אפוטרופסו בכתב לקבלת הפרס

 .כלפי המפעילה תהיה לו או למי מטעמו כל טענה

ש* ומספר , עדכנית ופעילה ת פרטיו לרבות כתובת מייללש* השתתפות בפעילות ידרש כל משתת) להזי� א .15
במלוא* ובשלמות* ישלול מהמשתת) את זכותו לקבלת  ל"אי מילוי כל הפרטי* הנ. טלפו� ליצירת קשר

 .או דרישה בעניי� זה/מבלי שתהיה לאותו משתת) כל טענה ו פרס במקרה של זכייה

  2017�0162 בחירות שער המחזור בליגה הספרדית לעונת �הפעילות

 שערי 5�לבחור את אחד מיצטרכו המשתתפי* לאחר סיו* מחזור המשחקי* בליגה הספרדית בכל שבוע  .16
הפעילות תתקיי* . בפרס  ולאחר מכ� לכתוב חיבור מדוע מגיע לה* לזכות,  בעמוד הפעילותנו שיוקרהשבוע

,  מתנת בלאקשבועי פרסכאשר בכל שבוע יוענק , 2017�2016 בעונת 38� ועד למחזור ה6�החל מהמחזור ה
 .בסו) העונה ייבחר אחד המשתתפי* אשר יזכה בפרס חבילת טיסה ואירוח למשחק כדורגל בברצלונה

 .כפי שייפורט בהמש# החיבור המקורי ביותר מבי� אלו שענו נכונה על כל השאלות יזכה את מחברו בפרס .17

 .לפי בחירתו חר או זהה ולכתוב בכל פע* חיבור מקורי אשבועכל משתת) יוכל להשתת) אחת ל .18

מורכבת מהעור# הראשי של   תקבע בכל פע* את החיבור המקורי ביותר ותהיההמפעילהועדה מיוחדת של  .19
 .ל המכירות"ל הפיתוח העסקי וסמנכ"סמנכ, האתר

על פי שיקול , תקופתה ,מתכונתה ונהליה, תוכנה, שלביה, המפעילה רשאיות לשנות את מבנה הפעילות .20
יפורס* מיד תקנו� , מסוג זה בו ישונה התקנו� בכל מקרה. עוד יש הצדקה סבירה לכ#דעתה המוחלט כל 

 .כלל המשתתפי* להתעדכ� בנוסחו של התקנו� באחריות. מעודכ� בעמוד הפעילות

במקרה בו יתברר כי חלה  על פי שיקול דעתה, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקי* מהפעילות .21
ממשתתפי* את היכולת מלהשתת) בפעילות או  פרעה אשר יש בה כדי למנועמניעה או ה, שיבוש, תקלה

 .או חלק בפעילות מהמפעילה לערו# את אותו שלב

  
  הפרס בפעילות והזכייה

ולאחר מכ� , יענה על קריטריו� ההסבר המקורי ביותריהיה כאמור המשתת) אשר בפרס השנתי הזוכה  .22
 .ת) בפעילותיילקח בחשבו� קריטריו� מספר השבועות בה� השת

 .סיפק את ההסבר המקורי ביותר לבחירה השבועית יהיה המשתת) אשר בפרס השבועיהזוכה  .23

למפעילה יש את  .י המפעילה" בלעדית עתיקבע אשר ארוחה באחד מסניפי רשת בלאקהפרס השבועי  .24

 .בלאקהינ* מתנת חברת  הפרסי*. הזכות לשנות את הפרס ולפרס* זאת בהתאמה 

 .כניסה למשחק כדורגל בברצלונה+אירוח+ת טיסהחביל: שנתיהפרס ה .25

או מי מטעמו פוטר את  וכי הזוכה, אלא רק לחלוקת* לזוכי*, כי המפעילה אינה אחראית לפרסי*, מובהר .26
 .המפעילה מכל אחריות לגבי טיבו של הפרס או תוכנו

ס ולהציע במקומו את הפר או לשנות/להחלי) ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, למפעילה שמורה הזכות .27

 .טענה בעניי� זה כנגד המפעילה או מי מטעמה ולמשתת) או למי מטעמו לא תהיה כל, פרס חלופי

 .המפעילה או מי מטעמה ללא הסכמת� מראש ובכתב של, הפרס אינו נית� להמחאה או להעברה לאחר .28



בא* לא . ת הפרסלקבל תידרש הסכמת אפוטרופסו בכתב,  ייקבע כזוכה18בכל מקרה וקטי� מתחת לגיל  .29
ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה כלפי  ייפסל אותו זוכה מלקבל את הפרס, תינת� הסכמה שכזו

 .המפעילה

י "הטלפו� אשר הושאר ע  שעות במספר48המפעילה או מי מטעמה תנסה ליצור קשר ע* הזוכי* תו#  .30
ולא תהיה לו או למי מטעמו כל , הייפסל לזכיי, זה זוכה אשר לא ייווצר עמו קשר בזמ�. המשתת) בהרשמה

 .טענה כלפי המפעילה

לעכב או , השתתפות של משתת) למנוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המפעילות שומרת לעצמה את הזכות .31
עבירה על החוק או על תקנו� זה או , במשחק תו# כדי ביצוע מרמה למנוע מסירת פרס למשתת) שהשתת)

 . א) א* זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעי� זה ,בחוסר תו* לב

חוסר תו* לב או , עבירה ,המפעילה רשאית שלא למסור פרס למשתת) שזכה תו# ביצוע מעשה של מרמה .32
ג* א* היה , את כללי המשחק באופ� אחר כלשהו או שיעלה חשש כי עק)/ו, תו# הפרת התקנו� או כל די�

ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה " חוסר תו* לב, "י� זה לעני .ל"זוכה א) ללא המעשה הנ
כלשהי של  או מהווה עקיפה/או ע* מהות הפעילות ו/אופ� השתתפות סביר ומקובל בפעילות ו אחד ע*

 .כללי הפעילות

את הסכמתו לפרסו* שמו  זכייתו של הזוכה בפעילות עשויה להיות מסוקרת ובהשתתפותו מביע המשתת) .33
 .אמצעי מדיה אחר רדיו ובעיתונות או כל,לרבות באינטרנט, ר זכייתוולסיקו

עצמו הינו באחריות*  ואול* הפרס. , או מי מטעמה /חלוקת הפרס הינה באחריות המפעילה ו, כאמור .34
לא ישאו בכל , או מי מטעמה/כי המפעילה ו ,מובהר. לפי העניי�, יצרני*/יבואני*/הבלעדית של הספקי*

או כל נזק שעשוי להיגר* למקבל הפרס או למי /אבד� ו, תקלה לטיבו של הפרס ולכלאחריות לאיכותו ו
 .מטעמו

על פי ההגדרות , הפעילות במסגרת, כל זכות של קניי� רוחני, מבלי להגביל, לרבות, הזכויות המלאות .35
 .למפעילה תהיינה נתונות במלוא� ובאופ� בלעדי, והמתואר לעיל

וכ� לחתו* על מסמ#  ,ציג את תעודת זהות שלו או דרכו� בר תוק)הזוכה יידרש לה, לש* קבלת הפרס .36

 .המאשר את קבלת הפרס

משתת) אשר לא יגיע לקבלת  .חלוקת הפרסי* תהיה במקו* ובמועד יועל תחליט באופ� בלעדי המפעילה .37

 .טענה כלפי המפעילה הפרס ייפסל לזכייה ולא תהיה לו או למי מטעמו כל

על חוקי , הבא בתור יועבר הפרס למשתת), כייה מסיבה זו או אחרתבכל מקרה בו משתת) ייפסל לז .38
 .המשחק כפי שהובאו לעיל

  אחריות ושמירת פרטיות

או /המפעילה ו. בפעילות ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריות* הבלעדית של המשתתפי* .39
זק גו) אשר נגר* למי נ, לגרוע מהאמור לעיל לרבות א# מבלי, מי מטעמה לא תשא באחריות לכל נזק

 .או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה/השתתפות ו או בקשר ע*/ממשתתפי* אלו עקב ו

האתר והיא אינה מתחייבת  המפעילה לא תשא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות .40
יות ויהיו חסיני* מפני כסדר* בלא הפסקות וללא טעו יינתנו, כול* או חלק*, כי השירותי* הניתני* באתר

, בחומרה ובקווי תקשורת, נזקי* או תקלות בתוכנה, החברה או מפני קלקולי* גישה לא מורשית למחשבי
. בצדדי* שלישיי* ,�בי היתר, פעילות האתר תלויה. או מי מטעמה/או אצל מי מספקיה ו/המפעילה ו אצל

או אובד� / ולא תהייה אחראית לכל נזק ושלישיי* המפעילה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדי*
מובהר במפורש כי . או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור/למשתת) ו או הוצאה שייגרמו/או הפסד ו/ו

משתת)  או, של משתת), מכל סיבה שהיא, לא תשא בכל אחריות במקרה של היעדר גישה המפעילה
 .לאתר, פוטנציאלי

אי� ולא תהיה לו ולכל  כי, לתי חוזר ובלתי נית� לביטול או שינויהמשתת) בפעילות מצהיר בזאת באופ� ב .41
או /בקשר ו ONE או מומחי/או מי מטעמה ו/ו או תביעה כלפי המפעילה/טענה ו, כל דרישה, הבא מטעמו
בכל מקרה של טעות או בכל , א# לא רק, לרבות, שעשויה להיות לו  או תביעה/או דרישה ו/כל טענה ו

או /ולזכייה בה ו שתת) מוותר בזאת על כל טענה א* וככל שתהיה לו בקשר לפעילותהמ. לפעילות הקשור
ידוע למשתת) כי מטיבה של . טעות או תביעה שעשויה להיות לו בכל מקרה של/או דרישה ו/כל טענה ו
וקביעת* של צוות השיפוט , או על כל עניי� הנוגע אליה ONE לא נית� לערער על החלטת מומחי, הפעילות

 .זהות הזוכה הינה סופית ומוחלטת ואי� אחריה דבר פעילה בעניי�והמ

באופ� בלתי חוזר ובלתי , בלאקאו למי מטעמה כולל לחברת /המשתת) מסכי* ומאשר בזאת למפעילה ו .42
לפי , בכל מקו* בעול*, בכל אמצעי מדיה שהוא, ששלח לאתר לעשות כל שימוש בתכני*, נית� לשינוי

 וכי לא, או בטלוויזיה/בעיתונות ו, בסלולר, לרבות ובי� היתר באינטרנט, טוהמוחל שיקול דעת� הבלעדי

המפעילה תפיק הכנסה כלשהי  ג* במקרה בו, יהיה זכאי לכל תמורה כספית או אחרת בגי� השימוש כאמור
או שינוי /לרבות עריכה ו, רשאית לבצע כל פעולה בתכני* המפעילה תהיה, בי� היתר. בגי� השימוש כאמור

 או לציוד/או לצור# התאמת* לסוג השירות ו/או הצגת* ו/או הפצת* ו/העברת* ו או/# שידור* ולצור

 .ב"שליחה וכיו, שידור, עריכה, לרבות הקלטה, הקצה הרלבנטי

וא / תהיה לו כל טענה ו המשתת) מתחייב ומצהיר בזאת כי לא, מבלי לגרוע מאחריות המוזכרת מעלה .43
 .הקשור לשימוש בתכני* או גולשי* באתר בכל/ואו תביעה כנגד המפעילה /דרישה ו

פיקוח אודות השימוש  השימוש של המשתת) באתר מהווה הסכמה מצדו לכ# שהמפעילה תוכל לקיי* .44
המפעילה רשאית . אמצעי* דומי* אחרי* או/ו" עוגיות"בי� היתר באמצעות , הנעשה על ידו באתר

או שמירה על איכות /או פיתוח האתר ו/אתר ואו בקרה על ה/פיקוח ו להשתמש בכל מידע כאמור לצור#
 .או לצור# קיו* הוראות כל די�/או לצרכי* אחרי* של החברה ו/באתר ו השימוש

למי שאינו מורשה לכ#  המפעילה תשמור על פרטיות הגולשי* ולא תמסור פרטי* מזהי* אודות הגולשי* .45
 .עצמו י הגולש"למעט פרטי* ומידע פומבי שפורס* ע, י די�"עפ

  



  מכות השיפוט ודי� הכלס

סוגיה משפטית בקשר ע*  פרשנותו ועל כל הכרו# בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסו# או, על תקנו� זה .46

 .אביב יפו בלבד המוסמכת בתל התקנו� יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית

" מפעילה "ה. ההמפעיל או גור* כלשהו העושה שימוש באתר/או תאגיד ו/תקנו� זה מיועד לכל אד* ו .47

 .או מי מטעמה/עובדיה ו, בעלי מניותיה, לרבות מנהליה

  


