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 בשם: מתנות תפעילות  נושא

 " אללמונדי  FLY CARD טסים עם "

 2018מאי 

 

 ()להלן: "הכללים" פעילותכללי השתתפות ב

 הוראות כלליות

)להלן:  טסים עם פליי קארד למונדיאל"הוראות תקנון זה מתייחסות לפעילות " .1

 "(. האתר" )להלן: ONE"( המתנהלת באתר הספורט הפעילות"

: "עורכת חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ )להלן הפעילות תערך באמצעות .2

בע"מ  Peachוחברת  )להלן: "מתפעל הפעילות"( ONE הפעילות" או "אל על"(,

 .)להלן ביחד: "עורכי הפעילות"( )להלן: "עוזרת מתפעל הפעילות"(

  office@one.co.il הפעילות, יש להפנות לכתובת המייל:כל שאלה או פניה בנושא  .3

 אנא קראו בעיון את התקנון במלואו. .4

 י המשתתף )כמוגדר להלן(הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על יד .5

 המשפטי לכל דיון בינך לבין המפעילה. באתר במסגרת הפעילות ויהוו את הבסיס

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים  .6

 כאחד.

כמשתתף בפעילות ובין המפעילה, וכניסה התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך  .7

, ו/או שימוש בפעילות מהווים ומבטאים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. לכן

אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי ליטול חלק בפעילות 

 ו/או לעשות כל שימוש בפעילות למטרה כלשהי. 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או  .8

 פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. -בעל

אפשרות המשתתף לעשות באתר אך ורק שימוש אישי ופרטי, שאינו למטרות ב .9

עורכי הפעילות יהיו רשאיות להסיר מובהר כי מסחריות, והכול בכפוף לתקנון. 

ולבטל את ההשתתפות של מי שמפר סעיף זה ו/או סעיפים נוספים המופיעים 

 בתקנון זה.

בתוכנות  או בכל שימוש אוטומטי אין לעשות שימוש בסקריפטים או ב"רובוטים" או  .10

כל פעולה במסגרת הפעילות תבוצע אך ורק ע"י המשתמש. אותו משתתף  -אחר  

שינקוט באמצעים אלו יפסל ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה כלפי המפעילה, 

 מי מטעמה או לנותנת החסות.
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 – הפעילות וההשתתפות בה

ות סרטונים לרשתות החברתיות בהם במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים לעל .11

 הם מצלמים קטע מקורי ומסבירים מדוע מגיע להם לטוס למונדיאל ברוסיה.

להעלות את הסרטונים ברשתות בכדי להשתתף בפעילות יצטרכו המשתתפים 

מנה הסרטונים בהאשתאג אותו תפרס לרבות באמצעות תיוג Oneהחברתיות של 

אפליקציית אתר ואתר אל על, בין השאר בבפלטפורמות השונות,  עורכי הפעילות

ONE . 

מבין הסרטונים שיועלו ואשר זכאים להשתתף בפעילות, ייבחרו שלושה סרטונים 

הזוכים יהיו זכאים למימוש  זוכים על ידי וועדה המורכבת מנציגי עורכי הפעילות.

 הפרסים בהתאם למפורט להלן ובכפוף לאמור בתקנון זה.

ורשת העלאת סרטון לרשת, תיוג ואישור לשימוש בכל ההשתתפות בפעילות ד .12

והכול כפי שיפורט בהמשך.  עורכי הפעילותהחומרים בהקשר הפעילות עבור 

עורכת הפעילות ו/ מתפעל הפעילות יוכלו לפרסם את הסרטונים לציבור באינטרנט, 

ברשתות החברתיות, בטלוויזיה, בעיתונות או בכל מדיה אחרת. המשתתף מודע 

אשר כי לא תהיה לו כל זכות קניינית באשר לסרטים אותם העלה לרשת לכך ומ

או מי מטעמה ו/או /בהקשר הפעילות ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעילה ו

  עורכת הפעילות.

אשר נבחנו ונמצאו  עורכת הפעילות ו/או מתפעל הפעילות רשאים להסיר סרטונים .13

 ת. כפוגעניים ו/או לא הולמים את אופי הפעילו

המשתתף מודע לכך ומאשר כי במסגרת הפעילות ייתכן ויפורסמו פרטיו האישיים  .14

בין השאר שמו, תמונתו או קטעי ווידאו אותם העלה במסגרת הפעילות ע"י עורכת 

 הפעילות ו/ מתפעל הפעילות )הפרסום בהקשר הפעילות בלבד(.

 תקופת הפעילות

)שעון ישראל( )להלן:  2018 23:59-ביוני ב 2-)שעון ישראל( ועד ל 2018במאי  6-החל מה 

 "(, יוכלו המשתתפים להשתתף בפעילות.תקופת הפעילות"

   -"זכות השתתפות בפעילות"   .15

זכות השתתפות בפעילות מוקנית לכל אזרח ישראל, תושב ישראל ואדם שהינו 

 ומחזיק שנה 18וף לאמור להלן, שגילו מעל בעל היתר שהייה חוקית בישראל בכפ

 .Fly card Premium -ו  Fly cardכרטיס האשראי 
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  -"משתתף בפעילות" .16

משתתף בפעילות הוא אדם בעל זכות השתתפות בפעילות כאמור לעיל, אשר נכנס 

וככל שחשבונו של המשתתף ברשתות  לאתר הפעילות במהלך תקופת הפעילות

בכל תנאי ועמד  החברתיות איננו חסום / פרטי אשר מונע ממנו לשתף חומרים

 ההשתתפות המפורטים בכללים אלה. 

 

 

 הפרס לשלושת הזוכים בפעילות

הכוללת  2018חבילת יחיד לאחד משחקי שלב הבתים במונדיאל רוסיה  –הפרס" " .17

טיסה, מלון, מעברים משדה התעופה למלון ובחזרה ומעברים לאצטדיון המשחק 

מוזכר במסגרת סעיף זה  ובחזרה וכניסה למשחק. החבילה איננה כוללת מה שאינו

 "כסף לבזבוזים" וכיו"ב. ארוחות,כגון הסעות, 

ושני  מנציגי עורכי הפעילותועדה מיוחדת שתורכב   –בחירת שלושת הזוכים  .18

תבחר את שלושת המשתתפים  (,חמישה)בסה"כ  נציגים ממתפעל הפעילות

מצלמה, המתאימים ביותר לזכייה בפרס, וזאת לפי קריטריונים של משחק מול 

 מקוריות, יצירתיות, פוטנציאל ויראליות וכיו"ב.

  -" זוכים בפרסים בפעילות" .19

 משתתף בפעילות אשר מקיים את כל התנאים המצטברים שיפורטו להלן: 

העלאת סרטון לרשתות החברתיות בו מצולם קטע מקורי המסביר מדוע מגיע 

  -אשתאג למשתתף לטוס למונדיאל ברוסיה ולתייג את הסרטונים בה

#flycard_mondial  .שלושת הסרטונים הנבחרים ע"י הועדה יזכו בפרס הפעילות 

את הסרטונים הנבחרים תפרסם עורכת הפעילות בפלטפורמות השונות שלה, בין 

 .ONEהשאר באתר ובאפליקציית 

עורכת הפעילות רשאית להאריך, לקצר או לשנות או לבטל את הפעילות ו/או  .20

ות ו/או את תקופת הפעילות ו/או את מועד פרסום שמות הזוכים חלקים מהפעיל

במתנות השונים  בפעילות, ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות לרבות 

שינוי כללי פעילות אלה, וכל זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת 

 לנמק החלטתה. 

ים בפעילות, יהיו סופיים, מוחלטים תוצאות הפעילות ושמות הזוכים במתנות השונ .21

 ובלתי ניתנים לערעור או השגה בכל דרך שהיא.
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כלל המרכיבים בחבילת הפרס נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, בין  .22

היתר: זהות המשחק, חברת התעופה, שעות הטיסה, נמלי התעופה, זהות המלון, 

 ס.מיקומי הכרטיסים או כל מרכיב אחר במסגרת הפר

לשם קבלת הפרס, הזוכה יידרש להציג את תעודת זהות שלו ודרכון בר תוקף וכן  .23

את קבלת הפרס. אי הצגת כלל המסמכים הדרושים  לחתום על מסמך המאשר

בסעיף זה יכולה להוות עילה לפסילת הזוכה ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה 

יק אשראי פליי קארד בנוסף, הזוכה יידרש להזדהות כמחז כלפי המפעילה.

 בבעלותו.

קטעי ב שתתףלהכי הוא מתחייב  כאמור קודם לכן הזוכה מודע לכך ומאשר בזאת .24

ישודרו לציבור ו יופקו ברוסיה ווידאו עבור המפעילה ונותנת החסות אשר

באינטרנט, ברשתות החברתיות, בטלוויזיה, בעיתונות או בכל מדיה אחרת והכול 

של המפעילה ו/או נותנת החסות.  הקטעים יהיו בין  לפי שיקול דעתן הבלעדי

השאר קטעים הומוריסטים עם אוהדים, קטעי הקפצות כדור ברחובות רוסיה או כל 

 .תוכן אחר שייבחר ע"י המפעילה ו/או נותנת החסות

למשתתף לא תהיה כל זכות קניינית באשר לקטעי הווידאו אשר הופקו במסגרת  .25

מסגרת פעילות זו, ולא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת הפקות הווידאו ברוסיה ב

 הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מתפעלת הפעילות.

עורכת הפעילות ומתפעל הפעילות שומרות לעצמן את הזכות הבלעדית להחליט  .26

אילו קטעים ישודרו ואילו לא. לכל אחד מן הזוכים לא תהיה כל טענה עורכת 

מתפעלת הפעילות במקרה וקטע אחד או יותר הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או 

 שהפיק בסופו של דבר לא שודרו ו/או פורסמו.

הפרס אינו ניתן להמחאה או להעברה לאחר, ללא הסכמתן מראש ובכתב של  .27

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מתפעלת הפעילות. מבלי לגרוע מן האמור, 

וג, ולא יהא ניתן להחליפו בתשלום הפרס לא יהווה עילה לסכסוך או תביעה מכל ס

 לפי ערכו במזומן או בכל תמורה שהיא לפי בקשת הזוכה. 

חלוקת הפרס תהיה במשרדי עורכת הפעילות  במועד אשר יימסר לזוכים ביום  .28

 הודעת הזכייה.

. יובהר כי עורכת הפעילות ו / חלוקת הפרסים הינה באחריות מתפעלת הפעילות .29

ינן נושאות בכל אחריות בגין כל טענה, אשר תהא בגין המשחק מתפעל הפעילות  א

ו/או התחרות ו/או תקנון ו/או מימוש הפרס זה אלא בהתאם לאחריות המוטלת 

 עליהן על פי דין. 
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי עורכת הפעילות ו / או מתפעל הפעילות לא  .30

ס ולכל תקלה, אבדן ו/או כל נזק שעשוי יישאו בכל אחריות לאיכותו ולטיבו של הפר

 להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמו, מעבר לאחריות המוטלת עליהן על פי דין.

עורכת הפעילות ו / או מתפעל הפעילות שומרות לעצמן את הזכות, לפי שיקול  .31

דעתן הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף, לעכב או למנוע מסירת פרס 

לות תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון למשתתף שהשתתף בפעי

זה או בחוסר תום לב )ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם 

אופן השתתפות סביר ומקובל בפעילות ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה 

ן כלשהי של כללי הפעילות, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעי

זה. כמפורט בכללי פעילות אלה  לעיל. בכל אחד ממקרים אלה, לא תהיה לזוכה 

שנפסל כאמור כל זכות ו/או טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או כלפיי העוזר 

לעורכת הפעילות ו/או כלפיי מתפעל הפעילות, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי עקב 

 כך.

סיבה זו או אחרת, יועבר הפרס למשתתף בכל מקרה בו משתתף ייפסל לזכייה מ .32

הבא בתור, על פי חוקי הפעילות כפי שהובאו לעיל ולמשתתף או למי מטעמו לא 

 תהיה כל טענה כלפי המפעילה או מי מטעמה או לנותנת החסות.

   

  פעילותהתנאים להשתתפות ב

תתאפשר רק למשתתף אשר  פרסיםוהאפשרות לזכות ב פעילותההשתתפות ב .33

המשתתף מודע לכך כי בינו לבין עורכת  אלה. פעילותאחר כל הוראות כללי  ומילא

-הפעילות ו/או מתפעל הפעילות ו/או כל מי הפועל מטעמם לא יתקיימו יחסי עובד

 מעביד.

כל מי הפועל מטעמם במסגרת ו/או  הפעילות מתפעלו/או  פעילותעורכת ה .34

, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו שהםאינם ולא יהיו אחראים לשיבושים כל פעילות,ה

לרבות לכל שיבוש ו/או תקלה כאמור שבגינם נמנע  בהשתתפות בפעילות

תקינות נוספת -שיבוש, תקלה, מגבלת שימוש ו/או אי כלו/או  פעילותב השתתפות

יעה בקשר לא תהיה בכל מקרה כל טענה ו/או דרישה ו/או תב. פעילותלהקשורה 

 לכך, מכל מין וסוג שהוא
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  ותמתנואופן קבלת ה לזוכים הודעה

ביוני בתוכנית  6-עד ה 04-תתקיים בין התאריכים ה –ההודעה לזוכים על זכייתם  .35

הספורט של ישראל ברדיו תל אביב. במקרה וההודעה לא תתקיים בפלטפורמה זו, 

. לזוכים ONEהיא תבוצע בפלטפרומות הדיגיטליות של עורכת הפעילות ו/או אתר 

רמה הדיגיטלית עבור הודעת הזכייה פוית למשתתף בפלטתשלח הודעה איש

. זמן תגובה של המשתתף צריכה להיות בהתאם לתקנון זה לפרסזכאותו ובחינת 

והכול בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי   .תוך יומיים לאחר מכן נעבור למשתתף הבא

 של עורכת הפעילות ו/או מתפעל הפעילות.

 למתפעל הפעילות.חבילת הזכייה  יש להגיע לצורך  .36

באמצעות תעודת  פרסמותנית בהזדהות המשתתף שזכה ב פעילותב פרסקבלת ה .37

למתפעל הפעילות ע"י עורכת  אשר פרטיהם תואמים לפרטים שנמסרוזהות, 

 מתפעלת הפעילות.במשרדי לקבלת הפרס , וחתימה על אישור הפעילות

שור סופי, מלא ומוחלט מהווה אי הפרסחתימת המשתתף הזוכה על אישור קבלת  .38

כלפי הזוכה, והזוכה  הפעילות ומתפעלפעילות למילוי כל התחייבויות עורכת ה

וכל מי מטעמם מכל חבות או אחריות  הפעילות, ומתפעלפעילות פוטר את עורכת ה

 נוספת בקשר לכך. 

 

  ותמתנהמיסוי 

הזכייה  כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא, אשר יחולו בגין .39

, אם יחולו, יחולו על המשתתף הזוכה ויהיו על פעילותב ותמתנמה מתנהב

יהיו  העוזר לעורכת הפעילות ו/או פעילותחשבונו ועל אחריותו בלבד. עורכת ה

פי הדין או במסגרת -להעביר לשלטונות המס, אם יידרשו לכך על םרשאי

או ניכוי מס דרישתה של כל רשות מוסמכת, את פרטי המשתתפים הזוכים ו/

לא ישאו, בכל מקרה,  הפעילות העוזר לעורכת ו/או  פעילותבמקור. עורכת ה

וכאמור, הוא יחול על המשתתף  יכלשה מתנהבתשלום מס כלשהו בקשר ל

 הזוכה בלבד.
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  פעילותתפעול ה

  מתפעל הפעילות.הבלעדית של  והוא באחריות פעילותהשוטף של ה התפעול .40

ים האישיים שמסר המשתתף מצהיר בזאת כי הינו מאשר העברת המידע והפרט .41

לצורכי הפעילות ולמימוש  במסגרת הפעילות למתפעל הפעילות לעורכת הפעילות 

 הזכייה. 

 שונות

אלה לבין פרסומים  פעילותבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללי   .42

 אלה. פעילות ,  יגבר האמור בכללי פעילותמדיה שהיא  בקשר עם ה אחרים בכל

וכן את  פרסיםהלהמיר ו/או לשנות את  םרשאי םאינ פרסיםבים הזוכ פיםהמשתת .43

 .אלהפעילות , אלא כמפורט במפורש בכללי בכל אופן שהוא םצורת מסירת

או עקיף, ולכל לכל נזק, ישיר  םאחראי םאינ הפעילות  ומתפעל, עורכת הפעילות .44

 .הוצאה שתגרם למשתתף או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה

והוא  פעילותמצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את כללי ה פעילותבהשתתפותו ב .45

מקבל עליו את כל הכללים, ובאם לא קרא כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את כללי 

אלה יחולו עליו ויחייבו אותו לכל  פעילותוהוא מסכים ומאשר כי כל כללי  פעילותה

 . פעילותדבר ועניין בכל הקשור ב

רשאית לשנות בכל עת ועל פי שיקול דעתה  ומתפעל הפעילות פעילותעורכת ה .46

 .פעילותהבלעדי לבטל ו/או לשנות את ה

כללי השתתפות לשנות כל הוראה מהוראות עורכת הפעילות שומרת על זכותה  .47

כללי רך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של בכל עת ובלא צו אלה,

מעת  וכפי שיהי כללי ההשתתפות בפעילות,. האחריות להכרת ההשתתפות האלה

 .לעת חלה על המשתתף

בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן  יםמנוסחכללי השתתפות אלה  .48

 לנשים והן לגברים.

 

 ושמירת פרטיות אחריות

 המשתתפיםפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של ההשתת .49

לא תשא באחריות  ומתפעל הפעילותו/או מי מטעמה  עורכת הפעילותבפעילות. 

לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי 
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ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או 

 ל חלק ממנה, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליהן על פי דין.בכ

ידוע למשתתף כי השתתפותו או אי השתתפותו כפופה לזמינות ותקינות רשת  .50

האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר ותוכנות ומערכות שונות. המפעילה ונותנת 

החסות לא תשאנה בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות 

ילה ונותנת החסות והן אינן מתחייבות כי השירותים הניתנים באתר ואתר המפע

נותנת החסות, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו 

חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי המפעילה ו/או נותנת החסות או מפני 

צל המפעילה ו/או קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, א

 אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה או נותנת החסות. 

המשתתף בפעילות מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי  .51

אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי המפעילה 

ו דרישה ו/או תביעה שעשויה ו/או מי מטעמה ו/או נותנת החסות ו/או כל טענה ו/א

 להיות לו , לרבות, אך לא רק, בכל מקרה של טעות או בכל הקשור לפעילות. 

המשתתף מסכים ומאשר בזאת למפעילה ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר  .52

ובלתי ניתן לשינוי, לעשות כל שימוש בתכנים שסיפק במסגרת הפעילות, בכל 

עולם, לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, לרבות אמצעי מדיה שהוא, בכל מקום ב

ובין היתר באינטרנט, בסלולר, בעיתונות ו/או בטלוויזיה, וכי לא יהיה זכאי לכל 

תמורה כספית או אחרת בגין השימוש כאמור, גם במקרה בו המפעילה ו/או נותנת 

החסות תפיק הכנסה כלשהי בגין השימוש כאמור. בין היתר, המפעילה תהיה 

ת לבצע כל פעולה בתכנים, לרבות עריכה ו/או שינוי לצורך שידורם ו/או רשאי

העברתם ו/או הפצתם ו/או הצגתם ו/או לצורך התאמתם לסוג השירות ו/או לציוד 

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

לא המוזכרת מעלה, המשתתף מתחייב ומצהיר בזאת כי  אחריותמבלי לגרוע מ .53

תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או גולשים באתר בכל 

 הקשור לשימוש בתכנים.

***** 

 

 

 


