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 "?ONEמי יהיה הפרשן של תקנון ותנאי שימוש והשתתפות בפעילות "

 

 הוראות כלליות 

"( המתנהלת באתר  הפעילות )להלן: "  "מה יהיה הפרשן של מה"הוראות תקנון זה מתייחסות לפעילות   .1

   "(. העילהמפע"מ )להלן: " נט בידי חברת סיטי -"(. האתר מופעל עלהאתר)להלן: " ONEהספורט 

"( באתר במסגרת הפעילות ויהוו  המשתתףהוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך )להלן: " .2

 את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין המפעילה. 

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.  .3

 במלואו.   קנוןאנא קרא בעיון את הת .4

כמשתתף בפעילות ובין המפעילה. כניסה ו/או שימוש בפעילות  ומסדיר את היחסים בינך  ממצה    התקנון .5

מהווים ומבטאים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם  

 שהי.  ה כלאו חלקם, אינך רשאי ליטול חלק בפעילות ו/או לעשות כל שימוש בפעילות למטר

ה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  ומרת לעצמהמפעילה ש  .6

והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו ברשת. התקנון המעודכן הנו  

 התקנון הקובע לפעילות זו. 

כל מין וסוג  פה, מ-תב או בעלל פרסום אחר, בכין כבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לב  .7

 שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה . 

והכול   .8 מסחריות,  למטרות  שאינו  ופרטי,  אישי  שימוש  ורק  אך  בפעילות  לעשות  המשתתף  באפשרות 

 בכפוף לתקנון.  

  ה על כל שימוש של משתתף בסקריפטים או ב"רובוטים" או בתוכנות או בכל שימוש אוטומטי אחר למענ .9

בפעילות   המשאלות  לפסילת  כנגד  יוביל  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  מאשר  והמשתתף  מהפעילות  שתתף 

 המפעילה בעניין זה. 

הזוכים בפעילות זו ייקבעו בהגרלה אשר תהיה בפיקוח של עו"ד ורו"ח במשרדי החברה במועד שיצוין   .10

 בהמשך.

  

 הפעילות והשתתפות בה

 .  2021 וגוסט אב  10-יומה יהיה בוס  2021 ביולי 6-תחילתה של הפעילות ב  .11

 ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום. .12

 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי המפעילה ובני משפחותיהם.  .13

מותרת   .14 בפעילות  מתחת ההשתתפות  למשתתפים  באישור    18אך    גילל  גם  תלויה  הפרס  קבלת  אך 

 . ם אפוטרופוס

 

  



 ? ONEמי יהיה הפרשן של  –הפעילות 

האמו .15 הפעילות  תקופת  גולשי  במסגרת  יוכלו  הפעילות  ONEרה  לעמוד  פרשנות  ,  להיכנס  קטע  ולכתוב 

 מקורי בכל נושא בו יחפצו. ניתן לכתוב עד קטע אחד בכל יום. 

ומר סמי    חדת של המפעילה בהשתתפות מר שי לבועדה מיותבחר    2021באוגוסט    10-ם הפעילות בבתו .16

במהלך    ONE-בב ארבע כתבות  תולככותב הקטע יזכה  כאשר    –את קטע הפרשנות הטוב ביותר  ליצ'י  

 . ASUSובמקביל יזכה במחשב נייד של  2021שנת 

ונהליה, תקופתה, על .17 פי שיקול    המפעילה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, תוכנה, מתכונתה 

המוחל  מיד  דעתה  יפורסם  התקנון,  ישונה  בו  זה  מסוג  מקרה  בכל  לכך.  סבירים  טעמים  יש  עוד  כל  ט 

בע  מעודכן  הפעילות.  תקנון  התקנון.  מוד  של  בנוסחו  להתעדכן  המשתתפים  כלל  התקנון  באחריות 

 המעודכן הנו התקנון הקובע לפעילות זו. 

דעתה במקרה בו יתברר כי  פעילות, על פי שיקול  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מה .18

היכ את  ממשתתפים  למנוע  כדי  בה  יש  אשר  הפרעה  או  מניעה  שיבוש,  תקלה,  מלהשתתף  חלה  ולת 

 בפעילות או מהמפעילה לערוך את אותו שלב או חלק בפעילות.  

 

 הפרס בפעילות והזכייה 

בלהפרס   .19 לזוכה אחד  כל הפעילות הראשון  יעברו    ONEלאתר    לכתוב ארבע כתבות  –  בד לאורך  )אשר 

דגם המחשב או כל פרט אחר בהקשר המחשב  .  ASUSשל  חדש  ומחשב נייד    (ONEעריכה ע"י מערכת  

 כל תטענה למפעילה בעניין זה. טעמו לא תהיה בע בלעדית ע"י המפעילה ולזוכה ו/או למי מייק

ת .20 פרסום  לטובת  הנייד  המחשב  עם  להצטלם  מתחייב  באתר  הזוכה  הפעילות    ONEמונתו  בהקשר 

 ובהקשר זה בלבד. 

הינם   .21 ומימושם  עצמם  הפרסים  ואולם  מטעמה,  מי  ו/או  המפעילה  באחריות  הינה  הפרסים  חלוקת 

לפי העניין. מובהר, כי המפעילה, ו/או מי מטעמה,  לעדית של הספקים/יבואנים/יצרנים,  ריותם הבבאח

ותיאור   ולכל תקלה, אבדן ו/או כל נזק מכל סוג  לא ישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים 

 שעשוי להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם. 

דו,  , שינוי מוערוכההתע שאר בשל אי קיום  א, בין הלמפעילה, שמורה הזכות, בכל עת, מכל סיבה שהי .22

להציע   ו/או  לבטלם  ו/או  הענקתם  מועד  ו/או  הפרסים  את  לשנות  ו/או  להחליף  וכו',  ביטחון  ענייני 

במקומו פרסים חלופיים, ולמשתתף או למי מטעמו לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד המפעילה או מי  

 מטעמה. 

לאחר,   .23 להעברה  או  להמחאה  ניתנים  אינם  מי  הפרסים  או  המפעילה  של  ובכתב  מראש  הסכמתן  ללא 

 מטעמה. 

שעות ממועד הזכייה, בכל אמצעי סביר.    48המפעילה או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם הזוכה תוך   .24

טעמו כל  זוכה אשר לא ייווצר עמו קשר בתוך פרק הזמן האמור, זכייתו תתבטל, ולא תהיה לו או למי מ

 טענה כלפי המפעילה.  

שלא למסור פרסים למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב  המפעילה רשאית   .25

או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, גם אם  

ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד    היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב"

חד עם אופן השתתפות סביר ומקובל בפעילות ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי  בקנה א 

 של כללי הפעילות. 



ועליו לאפשר את סיקור   .26 זכייתו של הזוכה בפעילות תהיה מסוקרת  כי  לתערוכה  מובהר בזאת,  הגעתו 

הפרס  בה  וקבלת  שהיא.  מדיה  הסכמת בכל  את  בזאת  נותן  המשתתף  לכך  שמו  תאם  לפרסום  בכתב  ו 

,רדיו   אינטרנט,  טלוויזיה,  היתר  בין  הכוללת  שהיא,  מדיה  בכל  זכייתו,  לסיקור  וידאו  ו/או  ותמונתו 

   ועיתונות.

פי ההגדרות   .27 על  הפעילות,  רוחני, במסגרת  קניין  של  זכות  כל  להגביל,  מבלי  לרבות,  המלאות,  הזכויות 

 למפעילה.  תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדיוהמתואר לעיל, 

על   .28 וכן לחתום  ו/או דרכון בר תוקף  זהות שלו  יידרשו להציג את תעודת  הזוכים  לשם קבלת הפרסים, 

מסמך המאשר את קבלת הפרסים. אי הצגת כלל המסמכים הדרושים בסעיף זה תהווה עילה לפסילת  

ה כלפי  טענה  כל  מטעמו  למי  או  לו  תהיה  ולא  פיזוכה  על  בתור  לבא  יועבר  )הפרס  קריטריון    מפעילה 

 הזכייה(.

חלוקת הפרסים תהיה במקום ובמועד עליו תחליט באופן בלעדי המפעילה. משתתף אשר לא יגיע לקבלת   .29

הפרסים עלול להיפסל לזכייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ולא תהיה לו או למי מטעמו כל  

 טענה כלפי המפעילה. 

ו אחרת, יועבר הפרס למשתתף הבא בתור, על פי חוקי  בו משתתף ייפסל לזכייה מסיבה זו א  בכל מקרה .30

 המשחק כפי שהובאו לעיל ולמשתתף או למי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה.

ולא  קטין, אשר אפוטרופוסו  לא יאשר בכתב את קבלת הפרס, ייפסל לזכייה, והפרס יועבר לבא בתור   .31

 . מטעמו כל טענה כלפי המפעילהתהיה לו או למי 

   אחריות

המפעילה   .32 בפעילות.  המשתתפים  של  הבלעדית  אחריותם  על  תהא  שלביה  כל  על  בפעילות  ההשתתפות 

ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם  

 לק ממנה.  השתתפות בפעילות או בכל חלמי ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי 

המפעילה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר או   .33

מערכת דואר אלקטרוני זו או אחרת והן אינן מתחייבות כי השירותים הניתנים, כולם או חלקם, יינתנו  

מפני  חסינים  ויהיו  טעויות  וללא  הפסקות  בלא  ה  כסדרם  למחשבי  מורשית  לא  מפני  גישה  או  חברה 

מספקיה   מי  אצל  ו/או  המפעילה  אצל  תקשורת,  ובקווי  בחומרה  בתוכנה,  תקלות  או  נזקים  קלקולים, 

ו/או מי מטעמה. הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. המפעילה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות  

ולא תהיינ ו/או אלכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים  נזק  ו/או  ה אחראיות לכל  ו/או הפסד  ובדן 

הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. מובהר במפורש כי המפעילה ו/או  

מי מטעמה לא תשאנה בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף  

 פוטנציאלי, לפעילות. 

ב .34 מצהיר  בפעילות  ובלתהמשתתף  חוזר  בלתי  באופן  לו  זאת  ולא תהיה  אין  כי  שינוי,  או  לביטול  ניתן  י 

ו/או   המפעילה  כלפי  תביעה  ו/או  טענה  דרישה,  כל  מטעמו,  הבא  ו/או  ולכל  טענה  כל  ו/או  מטעמם  מי 

דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו, לרבות, אך לא רק, בכל מקרה של טעות או בכל הקשור לפעילות.  

וככל שתהיה לו בקשר לפעילות ולזכייה בה ו/או כל טענה ו/או    בזאת על כל טענה אם   המשתתף מוותר

 דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו בכל מקרה של טעות. 

  

 סמכות שיפוט והדין החל

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר   .35

 יפו בלבד.-אביב-ה השיפוטית המוסמכת בתלו להכרעה בפני הערכאעם התקנון יובא 

 


