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תקנון ותנאי שימוש והשתתפות בפעילות "לה ליגה פנטזי"
הוראות כלליות
 .1הוראות תקנון זה מתייחסות לפעילות "לה ליגה פנטזי" (להלן" :הפעילות") המתנהלת באתר
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הפעילות") .אתרי הפעילות מופעלים על-ידי חברת סיטינט בע"מ (להלן" :המפעילה").
 .2הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך (להלן" :המשתתף") באתר במסגרת הפעילות ויהוו
את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין המפעילה.
 .3התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 .4התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמשתתף בפעילות ובין המפעילה ,וכניסה 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.
 .5המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את אופי ואורך הפעילות וכן את התקנון בכל עת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו
באתרי הפעילות.
 .6בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,בכתב או בעל-פה ,מכל מין וסוג
שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 .7באפשרות המשתתף לעשות באתר אך ורק שימוש אישי ופרטי ,שאינו למטרות מסחריות ,ובכל מקרה לא
שימוש פלילי ,והכול בכפוף לתקנון.
 .8אין לעשות שימוש בסקריפטים או ב"רובוטים" או בתוכנות או בכל שימוש אוטומטי אחר בפעילות  -כל
פעולה במסגרת הפעילות תבוצע אך ורק ע"י המשתמש .אותו משתתף שינקוט באמצעים אלו יטופל בכל
האמצעים המשמעתיים העומדים לרשות המפעילה כגון ,אך לא רק ,השהייה ,הורדת ניקוד ופסילה
לקבלת פרס ,ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה כלפי המפעילה.
 .9אין לעשות כל שימוש במאגרי המידע או הנתונים של המפעילה ,או בחלק כלשהו מהם ,ללא קבלת
אישורה של המפעילה מראש ובכתב.
הפעילות והשתתפות בה
 .10ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום ומצריכה הכנסת פרטי משתמש.
 .11המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש לקחת חלק בפעילות בכל עת ,ו/או להוריד לו
ניקוד ו/או למנוע ממנו זכיה בפרס ו/או לנקוט בכל פעילות משמעתית אחרת נגד משתמש ,אף אם כבר
החל להשתתף בפעילות ,במקרה ונקט בפעולה אחת או יותר שאינן הולמת את הפעילות .פעולה אשר
אינה הולמת את הפעילות תוכל להיות בין השאר ,אך לא רק :מכירת שחקנים במחירים שאינם
סבירים בעליל למשתמשים אחרים ,צבירת תקציבים שלא בתום לב תוך כדי תיאום עם שחקנים
אחרים ,פגיעה במשתמשים אחרים ,חבלה בפעילות ,שימוש בשפה שאינה הולמת ו/או פוגענית ,או כל
פעילות בלתי הולמת אחרת.
 .12הזכייה בפרסים בגין הפעילות אסורה על עובדי המפעילה ובני משפחותיהם .יחד עם זאת ,ההשתתפות
לצורכי חוויה מותרת.
 .13ההשתתפות מותרת למשתתפים בגילאי  16ומעלה בלבד .המפעילה רשאית שלא להעניק פרסים
למשתתפים אשר גילם נמוך מ ,16-גם אם הצליחו לקחת חלק בפעילות .מכל מקום ,באם המשתמש הנו
קטין מתחת לגיל , 18נדרשת הסכמתו של אפוטרופסו לעניינים הבאים :ההרשמה לפעילות ,קבלת פרס
בפעילות וכן תיעוד עצמי של אותו קטין במקרה וזכה בפרס זה או אחר בפעילות (יצויין כי אי תיעוד מצד
הקטין של זכייתו ,ו/או אי פרסום תמונתו ,לא יהוו עילה לאי מתן פרס לקטין) .לא תהיה למשתמש

הקטין או למי מטעמו כל טענה כלפי המפעילה במקרה שפעולה זו אחרת נמנעה ממנו בעקבות אי
הסכמת אפוטרופסו (בין השאר אם לא הורשה ע"י אפוטרופסו להשתתף ו/או לקבל פרס).
תמצית חוקי הפעילות – לה ליגה פנטזי
 .14הפעילות מתייחסת לעונת המשחקים  2021/22בליגה הספרדית הראשונה בלבד (להלן" :הליגה
הספרדית".
 .15כל משתתף יכול לבחור לאחר הרשמתו האם להשתתף בליגה עם שחקנים אחרים מרחבי הרשת (להלן:
"ליגה פתוחה") או בליגת חברים המזמינים אחד את השני באמצעות קוד (להלן" :ליגת חברים") .כל
משתתף יכול לפתוח עד  5ליגות פתוחות בלבד ,כאשר ליגות החברים הינן ללא הגבלת כמות (בכל אחת
מהליגות הפתוחות/החברים המשתתף יקבל סגל אקראי חדש) .מכל מקום ,כל ליגה לא תמנה יותר מ16-
חברים.
 .16לאחר בחירת הליגה ,המשתתף מקבל תקציב וירטואלי עמו הוא יכול לרכוש ולמכור שחקנים וכן רשימת
שחקנים אקראית לסגל שלו.
 .17עם תחילת כל מחזור בליגה הספרדית המשתתפים אינם יכולים לבצע שינויים בהרכבים ,וכל משתתף
מקבל ניקוד על פי ביצועי השחקנים אותם בחר להרכב שלו (אין ניקוד לשחקנים מחליפים) .נכון לכתיבת
שורות אלו 20 ,קריטריונים שונים (דוגמת כיבושים ,בישולים וכו') מרכיבים את הניקוד של כל שחקן.
 .18במקרה ומשתתף בחר לרכוש או למכור שחקנים במהלך מחזור שמשוחק (בזמן שאינו יכול לשנות את
ההרכב שלו) ,השחקנים שעבורם הוא יקבל ניקוד הם אלו שהיו בהרכבו בעת שריקת הפתיחה של
המחזור.
 .19יצויין כי כל האמור לעיל הנו תמצית חוקי המשחק לנוחות בלבד וכי באתרי הפעילות ניתן למצוא פירוט
מלא של חוקים אלו והם הקובעים במקרה של סתירה ביניהם לתמצית זו.
הפרסים בפעילות מתנת המפעילה
 .20הפרס הראשון עבור הניקוד הסופי של כלל הפעילות – חבילה זוגית הכוללת :טיסה הלוך חזור לספרד,
שהייה במלון ,וכרטיסים למשחק הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד בעונת המשחקים 2022/23
כאשר החבילה איננה כולל דמי כיס ,העברות או כל אמצעי אחר אשר אינו מצוין בפירוש בסעיף זה.
והכול בכפוף למגבלות הקורונה השונות אשר יאפשרו למפעילה לדחות את מתן הפרס לעונה אשר
תאפשר את קיום הפרס או להעניק פרס אחר באותו שווי ,והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .21כלל המרכיבים בחבילת הפרס נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה ,בין היתר :חברת התעופה
מועדי הטיסות ,זהות המלון ,זהות החדרים ,איכות החדרים ,מיקומי הכרטיסים באצטדיון בספרד או
כל אלמנט אחר בחבילה.
 .22הזוכה יזכה לבחור חבר/ה אשר יוכל לזכות עמו בפרס ולטוס עמו .באחריות החבר/ה להציג דרכון בתוקף
במועד הענקת הפרס .באם לא ימצא חבר/ה בעניין זה ,בין אם עקב חוסר דרכון ובין אם עקב כל סיבה
אחרת ,תהא ראשית המפעילה להפוך את החבילה לחבילת יחיד ולהעניק אותה לזוכה בלבד.
 .23הזוכה מתחייב לסקר את מסעו לספרד בכתב ובתמונות לטובת המפעילה ו/או מי מטעמה.
 .24הפרס השני עבור הניקוד הסופי של כלל הפעילות – ארוחה בשווי  ₪ 1500מתנת המפעילה לרשת עליה
תחליט בבלעדיות המפעילה ,ובתוקף עליו תחליט בלעדית המפעילה.
 .25הפרס השלישי עבור הניקוד הסופי של כלל הפעילות – ארוחה בשווי  1000ש"ח מתנת המפעילה לרשת
עליה תחליט בבלעדיות המפעילה ,ובתוקף עליו תחליט בלעדית המפעילה.
 .26הפרס המחזורי הארצי בכל מחזור מבין כל הליגות הפתוחות (לא בכל ליגה פתוחה בנפרד ,אלא הארצי
מבין כל הליגות הפתוחות(  -ארוחה בשווי  500ש"ח מתנת המפעילה לרשת עליה תחליט בבלעדיות
המפעילה ,ובתוקף עליו תחליט בלעדית המפעילה.

 .27הפרס המחזורי הארצי בכל מחזור מבין כל ליגות החברים (לא בכל ליגות החברים בנפרד ,אלא הארצי
מבין כל ליגות החברים)  -חולצה רשמית של הליגה הספרדית ,אשר זהותה וגודלה יקבע בלעדית ע"י
המפעילה.
 .28יצויין בנקודה זו כי כל משתתף יוכל לזכות בפרס המחזורי רק פעם אחת בכל עונת משחקים .במקרה
ולאחר זכייה בפרס מחזורי ,יסיים אותו משתתף שוב במקום הראשון בניקוד המחזורי ,יועבר הפרס לבא
בתור אחריו וכן הלאה.
 .29חלוקת הפרסים תתבצע באופן כרונולגי יורד של צבירת הנקודות הן בפרסים הכלליים והן בפרסים
המחזוריים .בכל מקרה בו משתתף ייפסל מסיבה זו או אחרת לקבלת הפרס ,תהא רשאית המפעילה
להעניק את הפרס לבא בתור בציברת הנקודות וכן הלאה.
 .30חלוקת הפרסים הינה באחריות המפעילה ,אך הפרסים עצמם ומימושם בפועל הינם באחריותה הבלעדית
של מפעילי המרכיבים השונים של הפרסים .יובהר כי המפעילה אינה נושאת בכל אחריות בגין כל טענה,
אשר תהא בגין המשחק ו/או התחרות ו/או תקנון ו/או מימוש הפרס זה ו/או אתר  ONEוכיו"ב.
 .31מובהר ,כי המפעילה ו/או מי מטעמה ,לא ישאו בכל אחריות לאיכותו ולטיבו של הפרס ולכל תקלה ,אבדן
ו/או כל נזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמו.
 .32למפעילה שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליף ו/או לשנות את הפרס ולהציע
במקומו פרס חלופי שווה ערך (ובמקרה זה תעדכן את התקנון בשינוי הפרס האמור) ,ולמשתתף או למי
מטעמו לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד המפעילה או מי מטעמה (גם אם במקום זה או אחר ,שאינו
בתקנון ,יצוין הפרס המקורי).
 .33הפרס אינו ניתן להמחאה או להעברה לאחר ,ללא הסכמתן מראש ובכתב של המפעילה או מי מטעמה.
 .34המפעילה או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם הזוכים תוך  48שעות בכל אמצעי סביר .המפעילה תהיה
רשאית לפסול זוכה אשר לא ייווצר עמו קשר בזמן זה ,ולאחרון ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי
המפעילה.
 .35המועד ומיקום חלוקת הפרסים נותנים לשיקול דעתן הבלעדי של המפעילה ,ולא תהיה לזוכה ו/או למי
מטעמו טענה במקרה שייפסל לזכיה עקב אי הגעתו לקבלת הפרס במועד ובמיקום שנקבע ע"י המפעילה.
 .36המפעילה רשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב או
תוך הפרת התקנון א ו כל דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המשחק באופן אחר כלשהו ,גם אם היה
זוכה אף ללא המעשה הנ"ל .לעניין זה" ,חוסר 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 כלשהי של
כללי הפעילות.
 .37זכייתו של הזוכה בפעילות עשויה להיות מסוקרת ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום
שמו ולסיקור זכייתו ,לרבות באינטרנט ,רדיו ובעיתונות או כל אמצעי מדיה אחר הן מטעם המפעילה
ו/או מי מטעמה.
 .38הזכויות המלאות ,לרבות ,מבלי להגביל ,כל זכות של קניין רוחני ,במסגרת הפעילות ,על פי ההגדרות
והמתואר לעיל ,תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי למפעילה.
 .39לשם קבלת הפרס ,הזוכה יידרש להציג את תעודת זהות שלו ו/או דרכון בר תוקף או להזדהות בכל
אמצעי אחר עליו תחליט המפעילה ,וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס .אי הצגת כלל
המסמכים הדרושים בסעיף זה יכולה להוות עילה לפסילת הזוכה ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה
כלפי המפעילה.
 .40בכל מקרה בו משתתף ייפסל לזכייה מסיבה זו או אחרת ,יועבר הפרס למשתתף הבא בתור ,על פי חוקי
המשחק כפי שהובאו לעיל ולמשתתף או למי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה.

אחריות ושמירת פרטיות
 .41ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות .המפעילה ו/או
מי מטעמה לא תשאנה באחריות לכל נזק ,לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נזק גוף ו/או רכוש אשר
נגרם למי ממ שתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה
או בהקשר קבלת הפרסים ומימוש הפרסים בפועל.
 .42המפעילה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתרי
הפעילות והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר ,כולם או חלקם ,יינתנו כסדרם בלא
הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים ,נזקים או
תקלות בתוכנה ,בחומרה ובקווי תקשורת ,אצל המפעילה ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 .43הפעלת אתרי הפעילות תלויה ,בין היתר ,בצדדים שלישיים .המפעילה אינה אחראית לכל מעשה או
מחדל של צדדים שלישיים ולא תהייה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו
למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור .מובהר במפורש כי המפעילה לא תשא בכל אחריות
במקרה של היעדר גישה ,מכל סיבה שהיא ,של משתתף ,או משתתף פוטנציאלי ,לאתר.
 .44המשתתף בפעילות מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי ,כי אין ולא תהיה לו ולכל
הבא מטעמו ,כל דרישה ,טענה ו/או תביעה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה שעשויה להיות לו  ,לרבות ,אך לא רק ,בכל מקרה של טעות או בכל הקשור לפעילות.
המשתתף מוותר בזאת על כל טענה אם וככל שתהיה לו בקשר לפעילות ולזכייה בה ו/או כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו בכל מקרה של טעות.
 .45המשתתף מסכים ומאשר בזאת למפעילה ו/או למי מטעמה ,באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לשינוי ,לעשות
כל שימוש בתכנים ששלח לאתר ,בכל אמצעי מדיה שהוא ,בכל מקום בעולם ,לפי שיקול דעתן הבלעדי
והמוחלט ,לרבות 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 מי מטעמה תפיק הכנסה
כלשהי בגין השימוש כאמור .בין היתר ,המפעילה תהיה רשאית לבצע כל פעולה בתכנים ,לרבות עריכה
ו/או שינוי לצורך שידורם ו/או 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.
 .46השימוש של המשתתף באתרי הפעילות מהווה הסכמה מצדו לכך שהמפעילה תוכל לקיים פיקוח אודות
השימוש הנעשה על ידו באתר ,בין היתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים אחרים .המפעילה
רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על האתר ו/או פיתוח האתר ו/או שמירה על
איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של החברה ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
 .47המפעילה תשמור על פרטיות הגולשים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו מורשה לכך
עפ"י דין ,למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו.
סמכות שיפוט והדין החל
 .48בכל מקרה בו יתעורר מקרה שאינו רשום בתקנון הפעילות ,תכריע המפעילה באופן בלעדי באותו מקרה.
 .49על תקנון זה ,פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם
התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 .50תקנון זה מיועד לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם כלשהו העושה שימוש באתרי הפעילות של המפעילה.
ה"מפעילה"  -לרבות מנהליה ,בעלי מניותיה ,עובדיה ו/או מי מטעמה.
 .51למען הסר ספק יובהר כי תקנון הפעילות והפעילות עצמה הנם לצרכי פעילות גרידא ,ולא יחשבו כהגרלה
כהגדרתה בחוק העונשין.

