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  "הג'ינטלמנים"פעילות תקנון 
  הגדרות .1

   

 "בני משפחה"  בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.

למספר אשר בהתאם ו, פעילותעל ידי מערכת ה שלו נבחרה התגובהאשר  ,משתתף
זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר,  פעילותהפרסים שיחולקו במסגרת ה

 .בתקנון זה להלןמפורט בהתאם לושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, 

"זוכה" ו/או  
 "זוכים"

תייגו חבר שהוא הג'נטלמן המושלם, : "נטלמנים'הג"הפעילות בקשר עם הסרט 
ספרו לנו למה דווקא הוא זוכה לתואר הנחשק, ואולי תזכו בחליפה בשיא הסטייל 

בעמוד הפעילות תוצג ! ובזוג כרטיסים לסרט "הג'נטלמנים". Celioמתנת 
לעמוד האינסטגרם ועמוד , וכן, תפנה הפייסבוק והאינסטגרם של הסינמה סיטי 

 הפייסבוק של החברה בכתובות;

https://www.facebook.com/cinemacity.israel/?ref=bookmarks 

https://www.instagram.com/cinemacityisrael/ 

 

 –ו  "פעילות"ה 
 "אתר הפעילות"

בעל אזרחות ישראלית ומתגורר כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר: 
 אוו/וחוקי  מזוהה מתוך פרופיל פייסבוק העלה את התגובה שלו; בישראל

אשר   ;לעמוד האינסטגרם /או הפייסבוק של החברה אינסטגרם מזוהה וחוקי
באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ואשר מסר, ניתן לזיהוי 

כל מי שעמד  ,וכן האישיים  , את הפרטיםפעילותש לכך ע"י עורכת הככל שנדר
  להלן. 4.1ף בסעיבתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים 

 

"המשתתף" ו/או  
 "המשתתפים"

ולמספר הפרסים הפעילות לבחירת מערכת , אשר בהתאם בפעילות משתתף
זכאותו לפרס,  תשיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכח

 בהתאם למפורט בתקנון זה.

"המועמד לזכייה"  
ו/או "המועמדים 

 לזכייה"

שם הכוללים מדויקים, מלאים ונכונים, , המשתתף בפעילותרטיו האישיים של פ
פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון 

ו/או אחר  סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף
, והכל בהתאם לשיקול בהתאם להוראות תקנון זה לספקשיידרש המשתתף 

 . הפעילותעורכת די של דעתה הבלע

"הפרטים  
 האישיים"

 ים"/פרסה"  להלן. 6כהגדרתם בסעיף 

, מרחוב 513209791מותג סליו הפועל תחת חברת זיפ הופ רשת חנויות בע"מ, ח.פ. 
 , ראש העין.14העמל 

 מעניקת הפרס 

 "לרבות"  האמור לעיל. לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות

 "החברה"   .("סינמה סיטימשרדי " –להלן ) בע"מאנ.אם.סי יונייטד אינטרנטיימנט חברת 

 22.1.2020תאריך הפעילות ועד  )מועד תחילת הפעילות( 16.01.2020מתאריך החל 
 )מועד סיום הפעילות(. 23:00בשעה 

"תקופת  
 "פעילותה

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  ,הפעילותמערכת אשר נקבעה על ידי  התגובה
וההסבר הג'נטלמן המושלם, , בין היתר, , על פי קריטריונים השמורים עימהכזוכה

 .פי שיקול דעתה והכל על לתואר הנחשק הטוב ביותר

 

 "נבחרת תגובה" 

 

 

 נותפרש .2

 .הימנווההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד זה המבוא לתקנון  2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  2.2
 האינטרנט ו/או באתריבאתר ו/או  ו/או ברדיו הבטלוויזי, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או פעילותה

, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה תגברנה הוראות תקנון זה, אחרים אינטרנט
 . כאמור על שינוי תנאי התקנון

https://clicktime.symantec.com/36U8PJSqyEkYdQQ9eZhUB2j6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcinemacity.israel%2F%3Fref%3Dbookmarks
https://clicktime.symantec.com/3AFc7buGFFhMcrBLdfSTWVi6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcinemacityisrael%2F


 
 
 

 
 
 

 

ליתן להן כל משמעות לצורך כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין  2.3
 נותו.החברה/או הבנתו ו

פך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין ינון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להכל האמור בתק 2.4
 נקבה משתמע. 

 כללי .3

בכפוף  והכל, פעילותהתנהל תמטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם  3.1
 of-https://www.umovies.co.il/copy-2התקנון יפורסם באתר  לתנאים המפורטים בתקנון זה.

, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פעילותייתכן, ובמהלך תקופת ה
   .יהיה הנוסח המחייב והקובע והוא. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר החברה

, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט פעילותבהמשתתפים יוכלו לקחת חלק  3.2
 בתקנון זה. 

 

, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה כתיבת התגובה והתיוג , באמצעותפעילותבעצם השתתפותו ב 3.3
אם לא וגם  במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו

להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר  קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה
, פעילות. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בועניין

  התוכן.שליחת הודעות ובכלל זה להימנע מ

ו/או המועמדים לזכייה הזוכים פרטי ם את לפרס ןרת על זכותושומו/או מעניקת הפרס  החברה 3.4
ו/או  הבטלוויזיבעיתונות הכתובה ו/או אך לא רק, פרסומים  ,בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. להכואחרים,  אינטרנט באתר האינטרנט ו/או באתריו/או  ברדיו
 .לעיל אמורלזכייה או כל זוכה לומאשר כל מועמד מראש מסכים , בהשתתפותו בפעילות

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתפים מעניקים למעניקת הפרס, רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא  3.5
כל תשלום תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רשיונות משנה ללא הגבלה, 

ר מעניקת הפרס ו/או בעמוד של המשתתפים בפעילות באתר החברה ו/או באת התגובותלפרסם את 
הפייסבוק של החברה ו/או עמוד הפייסבוק של מעניקת הפרס ו/או בדף האינטסגרם של החברה ו/או 
של מעניקת הפרס ו/או באמצעי מדיה אחרים ו/או בארועי יח"צ מכל סוג שהוא והכל לפי שיקול דעתן 

 הבלעדי. 

לפי שיקול דעתן הבלעדי לרבות  התגובותהחברה ו/או מעניקת הפרס תהיינה רשאיות לערוך את  3.6
ו/או כל שינוי, לרבות עריכתן לכדי סרטון )וידאו( אשר תהיינה רשאיות להפיצו  הוספה ו/או גריעה

 בכל מדיה קיימת ו/או עתידית ללא כל מגבלה. 

 פעילותבהשתתפות התנאי  .4

 אשר: כל מי איה פעילותמשתתף ב 4.1
 בעל אזרחות ישראלית ומתגורר בישראל.  4.1.1

בעמודים הרשמיים של הפעילות ו/או באתר לפי ההנחיות שיינתנו כאמור בתקנון זה ו יפעל 4.1.2
 . (לעיל)כהגדרתה  פעילותהתקופת במהלך החברה 

כתב את התגובה עמוד הפייסבוק ו/או עמוד האינסטגרם של החברה וכן, ב כתב את התגובה 4.1.3
 ניתן לזיהוי.חוקי/אינסטגרם מפרופיל פייסבוק ותייג 

 .עמד בכל הוראות תקנון זה 4.1.4

 

אולם מובהר, כי ניתן  בפעילות,מובהר בזאת, כי אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להשתתף  4.2
 לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף.

 

ו/או לעמוד  פייסבוקו/או לדף ה החברהמתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר  תתףהמש 4.3
 אלה מן התכנים הבאים: האינסטגרם של החברה

  .כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור 

 האישיים או מענם ודרכי  כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם
שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו  חהת המשפכמו כן מתחייב .ההתקשרות עימם

 מראש. 

https://www.umovies.co.il/copy-of-2


 
 
 

 
 
 

 

 מטבעו רגיש כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר. 

 המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע  חוקי, או חומר-כל חומר בלתי
 לפי דיני מדינת ישראל. מעשה המהווה עבירה פלילית

 וצאת דיבה( על אדםכל חומר המהווה לשון הרע )ה. 

 החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם )לרבות שמו(, מבלי שהוא עצמו  כל חומר
 .ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם מסר אותו

 איסור פרסום של בתי משפט. נושאים שביחס אליהם קיים צו 

 מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור ,כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין. 

 במשתמשים אחרים. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע 

 לפגוע במשתמשי  כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או
 .אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט

 
בגין  החברה שפה את ימצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל,  תתףהמש 

 כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 

מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו  פעילותהלאתר  כתיבת התגובהומתחייב כי  מצהירתתף המש 4.4
כל אתר ו/או ב החברהוכן לפרסמו באתר  תוכןלעשות שימוש ב החברהמוגבל בזמן ובטריטוריה, ל

באתר  יהיו גלויים ו,מלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיה מצהיר כי ידוע לו ששמו תתףהמש אחר. 
 . החברהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ווכי לא תהיה ל פעילותה

 ו, הן בבעלותבתגובהמצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים  תתףהמש 4.5
הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף 

 בניגוד לרצונו בציבור. 

, באופן מדויק ומלא כאמור פרטים אישיים כנדרש , ומתןכתיבת התגובה, כי למניעת ספק, מובהר 4.6
אין ולא תהיה כל  הפעילותמערכת ל ו/או החברה. להמשתתףבאחריותו של אך ורק  םינ, הלעיל

 . שנשלחו או בתשובות שנשלחופרטים האישיים באחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש 

בפעילות, לרבות למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות  4.7
סור מוחלט לחשוף, לגלות, בלבד, ועל המשתתפים חל אי , הינה אישיתכתיבת התגובה ותיוג חבר

"פרטי  –)להלן  הודעת התוכן שלהם ו/או הפעילותלהעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם 
ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי  פעילות(, ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף ב"פעילותה
נמנה על אלה בשל היותו או  פעילותידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף ב פעילותה

 . להלן( 7.5כאמור בסעיף ) בפעילות אשר אסורה השתתפותם

 ותוצאותיה פעילותעריכת ה .5

רתה בתקנון דהיחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בפעילות כהג פעילותעורכת ההיא  החברה 5.1
 זה.

תהא   מערכת הפעילותו, הפעילותמערכת , על ידי שנשלחו התגובותכל ירוכזו  בתום תקופת הפעילות 5.2
 . ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הנבחרת כהגדרתה לעיל התגובהזכאית לבחור את 

, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים הפעילותמערכת אשר ייקלטו בפועל על ידי  התגובותרק  5.3
 המשתתפים יהיוו ,בפעילותולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים 

 בקשר לכך. מערכת הפעילותי עלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפמנועים מל

הם מודעים לכך כי מספר בעצם השתתפותם בפעילות, כי המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים  5.4
הפעמים שניתן להשתתף בפעילות היא ללא הגבלה, אולם  הזכייה בפרס תהיה אפשרית פעם אחת 

וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס.  ,הפרסים המוענקים הינו מוגבלמספר בלבד וכי 
כלפי  דרישהו/או  תביעהיהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או  המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי

  בקשר לכך. החברה

 . בהתאם להוראות תקנון זה המועמדים לזכייה,תיבדק זכאותם של  הפעילותעריכת לאחר  5.5



 
 
 

 
 
 

 

ם ע קשרתיצור  הפעילותמערכת . החברה מועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדישמות ה 5.6
ו/או מערכת ההודעות הפרופיל החוקי של המשתתף  טלפון/או ו"ל דוא באמצעות לזכייה יםהמועמד

 החברה)בפייסבוק, באינסטגרם וכו'( למען הסר ספק, זוהי אחריותו המלאה של המשתתף לאשר את 
  14 תוך, תוכל לשלוח הודעות ככל ותצטרך גם דרך אמצעי זה החברה"כחבר" של המשתתף על מנת ש

ובמקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת  .המודיע לו על זכייתו בפרס הפעילות סיום ממועד עסקים  ימי
כייה"(. "מועד אישור הז –)להלן  החברה, גם אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו( להגיע למשרדי 18לגיל 

אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה  החברה
 )ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים, ככל שנוכחותם תידרש, כאמור.

ו/או יימצא כי  ליצירת קשר עימו החברהלמאמצי לא ישיב ו/או במידה ומועמד לזכייה לא יאותר  5.7
 החברה(, ""המועמד הפסול –)להלן הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה 

"המועמד  –)להלן  אחרתהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף 
 "(. ההחלופי לזכיי

ים על המועמדים החלופיים להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויב 5.8
 לזכייה.

אשר  ,זוכהמועמד לזכייה ו/או )לפי העניין( תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  החברה 5.9
ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות  פעילותבלא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות 

מו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת אשר לא עלה בידה ליצור עיתקנון זה, לרבות מועמד לזכייה 
כה הפסול לא זוזכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין וה. ("זוכה פסול" –להלן )קשר 

 .החברהו פיצוי ו/או שיפוי מו/אאחר  יהיה זכאי לכל פרס

במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות  5.10
 להלן. 6.8בסעיף תקנון זה, יחול האמור 

שמות ב ת לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר,רשאיתהא  ו/או מעניקת הפרס החברה 5.11
באמצעי , ים נוספים אודותיהםהזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטהמועמדים לזכייה או 

ללא  ,רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחריםטלוויזיה, עיתונות, התקשורת השונים, לרבות 
. קידום מכירותפרסום, יחסי ציבור ולשם תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, 

תהיה בעלת  החברה .לעיל מוראמסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש ל, פעילותבבהשתתפותו 
 .)לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר(זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו 

 ים/הפרס .6

אולמות באחד מבתי הקולנוע של  "נטלמנים'הג"זוג כרטיסים לסרט ה בה את שולחהנבחרת תזכ התגובה 
 :  חליפה של חברת סליובוכן,  הסינמה סיטי מתנת חברת יונייטד קינג

 , בלייזר + מכנסיים.DUHIT חליפה שחורה מדגם       -

 חולצה מכופתרת לבחירה מכל הקולקציה הזמינה בחנויות ובהתאם לזמינות מלאי ומידות בסניף.     -

 .46-48-50-52-54מידות בלייזר:           -

 .38-40-42-44-48-50-52מידות מכנסיים:           -

 .מידות לחולצה: בהתאם למלאי הזמין בחנות          -

 מהסניפים ברשימה המצורפת. מימוש הזכייה יתבצע באחד          -

, למימוש באחד מהסניפים למימוש הזכייה, יגיע הזוכה בפעילות עם שובר אשר ישלח אליו במייל          -
 שברשימה.

 לא ניתן לממש את הזכייה באתר.          -

 החליפה והחולצה. –אין זכות החזרה/החלפה/זיכוי של הזכייה           -

 נס + ז'קט בצבע שחור, חולצה לבחירה בהתאם למלאי החנות.צבעים: מכ          -

 31/3/20-למימוש עד ה          -

סליו קניון , סליו דיזינגוף סנטר, סליו מלחה, סליו איילון, סליו עזריאלי תל אביב רשימת סניפים למימוש: -
, סליו חיפה, סליו חוצות המפרץ, סליו גינדי תל אביב, סליו ביג אשדוד, סליו ראשונים, סליו שער הצפוןב, הזה



 
 
 

 
 
 

 

סליו עיר , יםסליו מול ה, סליו רחובות, סליו שבעת הכוכבים, סליו גבעתיים, סליו מודיעין, סליו פתח תקווה
 .סליו באר שבע, סליו שרונים, ימים נתניה

 "(הפרס)להלן:"
** זוכה אשר קיבל הודעת זכייה יוכל לממש את הזכייה במועד ובמקום שיפורטו בהודעת הזכייה 

 וכפי שיתואם עמו על ידי מעניקת הפרס; 
הפרס ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעניק את הפרס ו/או שובר הפרס בדרך שימצאו  מעניקת**

 לנכון, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמועד שיוגדר על ידי מעניקת הפרס. 
ה לא כולל -**לעניין כרטיסי הסרט יחולו בין היתר התנאים הבאים: מימוש הפרס ייעשה בימים א

במתחמי סינמה סיטי  יסים או עד רדת הסרט מהאקרניםשבתות וחגים ולתקופה הקבועה על הכרט
 . בלבד

 

בכל עת.  םוהיא רשאית לשנות החברהלשיקול דעתה הבלעדי של  ים נתוניםיובהר כי הפרס 6.1
 ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.  

 

שם המחשה בלבד, הינו ל החברהמובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של  6.2
 . ו/או מי מטעמה החברהוהוא אינו מחייב את 

לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף  6.3
ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, 

 במלואם או בחלקם.

 לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.הזכאות  6.4

הפרסים עצמם הינם באחריותם הבלעדית של הספקים/יבואנים/יצרנים, לפי העניין. מובהר, כי   6.5
החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן 

אין וכן ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה,  לות הפרס או למי מטעמןו/או כל נזק שעשוי להיגרם למקב
תישא באחריות בגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין,שעלול להיגרם לזוכה  החברה ו/או מי מטעמה

ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, 
החברה ו/או  י מיקום. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שינוי מועד ו/או שינו

בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר  מי מטעמה
תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה  החברה ו/או מי מטעמהעם הפרס ו/או עם מימושו. 

 ה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. ערך מכל סיב

ית שלא למסור את הפרסים ו/או שאתהא ר החברהמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין,  6.6
כי  ,בכל מקרה של חשש ,האו חלק ה, כולפעילותאת הלבטל לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, 

ישרין במ או )לפי העניין( ביצעו, ביצע הזוכים,ים לזכייה ו/או מועמדאו משתתפים, לרבות המשתתף 
)לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של  מעשה שאינו כדיןאו בעקיפין, מעשה עבירה או 

או למשתתפים, לרבות משתתף , ולהחברהעל פי שיקול דעתה הבלעדי של והכל , הוראות תקנון זה(
  ו תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.ים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/אמועמדל

המשתתפים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות  6.7
כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה 

 מזכייה בפרסים ומימושם. 

יות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחר 6.8
, והם אינם אחראים לכל פגיעה ו/או הפרה של facebookהתכנים המוצגים על ידי המשתתפים באתר 

זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים 
 שימוש אחר שיעשו גולשים באתר.ו/או בקשר עם כל  facebookהמוצגים באתר 

 

ימומשו, עקב כך שלא לא למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או  6.9
ו/או בהוראות תקנון זה,  ההתנאים לזכיימ דנדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באח

 ועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתועקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמ
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך  החברה, במעשה או במחדל, תהא ו/או לא מימש אותה

מועמד  כל .כלל םו/או לא לחלק, םאו חלקכולם , מוריםאהפרסים הלצורך חלוקת  פעילות נוספת
שזכייתו בוטלה ו/או ו/או בהוראות תקנון, לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה 

 החברהשויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 כאמור. החברהבגין פעולותיה של 



 
 
 

 
 
 

 

  שונות .7

באמצעות המערכת  פעילותעל ביצוע כל שלב משלבי ההיחידה  תאחראיההא ת הפעילותמערכת  7.1
כאמור  ומשלוח הודעות הזכייה פעילות, פרסום תוצאות הזה פרסום תקנוןל אחראיתתהא ה החברהו

בירורים לגבי הביצוע בפניות הציבור למידע ו/או ל הפעילותמערכת תטפל כמו כן,  . בתקנון זה
 . פעילותהוהתנאים 

הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או  הכריע, על פי שיקול דעתת החברה 7.2
 .נות התקנוןהחברהקושי, לרבות ב

הבלעדי וללא צורך בהנמקה,  הכריע, על פי שיקול דעתת החברהלעיל,  7.2בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  7.3
וח משלבדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך 

, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה יםזוכהמועמדים לזכייה ו/או ה קביעתו/או ב הודעות התוכן
  )לרבות הפרה של הוראות התקנון(. על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת

, בכל נושא ועניין מערכת הפעילותוהכרעות   מערכת הפעילותכפי שתקבענה על ידי תוצאות הפעילות  7.4
 . , והן תחייבנה את המשתתפיםת ואינן ניתנות לערעורתהיינה סופיו

 ובני משפחותיהם.  החברהמנהלי, שותפי ועובדי אסורה על  פעילותההשתתפות ב 7.5

, ו/או פעילותהאו לשנות את תנאי /ו ה(או חלק ה)כול הפעילות את לבטל זכותה על שומרת החברה 7.6
, או מועדים אחרים פעילותה תקופת את לקצר או להאריךלדחות, ו/או , הפעילותלשנות את מועדי 

 הפרסים מספראת  לרבות ,)כולם או חלקם( הפעילותהפרסים המחולקים במסגרת  את ו/או לשנות
כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או  ,לרבות במקרה בו יתברר ,דעתה הבלעדי שיקול והכל לפי שיחולקו,

עקב אילוצים או , פעילותהפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף ב
  .מכל סיבה אחרתו/או  הפעילותמערכת ו/או  החברהשאינם תלויים ב

לעיל, לא יהיו למשתתף  7.6כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף  7.7
תפרסם את דבר  החברה. החברהכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי 

ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת  ו/או באתר הפייסבוק הביטול או השינוי באתר האינטרנט
יחייבו הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר 

 את המשתתפים.

לכל אירוע  תאחראי אלא תה החברה הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, פעילותההשתתפות ב 7.8
ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל 

בכל הקשור, במישרין או בעקיפין  החברההבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 פרסים.לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לו/או  פעילותל

, אינטרנטהכפופה לזמינות ולתקינותה של רשת  פעילותהמשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות ב 7.9
 נהעל כל רכיביהם ולא תישא אינטרנטהלתקינות רשת  תאחראי אלא תה החברהעל כל מרכיביה. 

ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או  אינטרנטהבאחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי 
בגין שיבושים  פעילותעקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת ה

הבלעדי,  ה, בהתאם לשיקול דעתתרשאי התהי החברהו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור 
, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי יהו/או לשנות את מועד פעילותאת הלבטל 

כל טענה ו/או תביעה ו/או  המי מטעמו/או  החברהשהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד 
ם פרטיהדרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת 

 . פעילותו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו ב םהאישיי

, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות החברהעל אף מאמצי  7.10
, פעילותבכל שלב משלבי ה לעיל, 7.9, כאמור בסעיף אינטרנטושיבושים במערכות תקשורת, מחשוב 
מסכים כל משתתף לפטור  פעילותטעות אנוש. בהשתתפותו במכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, 

מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם  ,החברהאת 
לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר 

הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או  ןלעשות כן על פי שיקול דעת חרבת, אם החברה תנקוטלפעולות ש
 השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש,  פעילותבמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו  7.11
היתר, בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין 

, פעילות ו/או ההופעהשאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי ה



 
 
 

 
 
 

 

, ולא יזכו את המשתתף החברה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי החברהאשר אינם תלויים ב
 , ו/או מי מטעמה.החברהה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופ

 

פרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול ההאחריות למימוש  7.12
 החברההתאם להוראות תקנון זה. לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך ב

שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן באחריות בגין תישא לא 
 תלויות בהן.

 

החברה תשמור על פרטיות הגולשים והמשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים  7.13
והמשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י המשתתפים 

 עצמם.

 

 ושלא נטל מכל סוג שהואבכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל  נהשאלא ת החברהו/או ילות עורכת הפע 7.14
 במפורש בתקנון זה. ןעל עצמ

 

יחולו על הזוכים  ,פעילותבקשר עם הפרס ו/או ה סוג שהוא,מין ו, מכל היטל או אגרהמס, הוצאה, כל  7.15
 ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. בלבד 

 ן ו/או מי מטעמ ן, בעלי מניותיהן, מנהליהן, עובדיההחברהצה )לפי העניין( את הזוכה ישפה ו/או יפ 7.16
 יןדרך ובכלל זה שכר טרחת עו ,בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן

עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות  ,והוצאות משפט
  .שלישי צד

סמכות השיפוט הייחודית נו דין מדינת ישראל. יולהוראות תקנון זה הלפעילות הדין החל בכל הנוגע  7.17
תהא לבית המשפט ולהוראות תקנון זה  לפעילותבקשר והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו 

משפט בית ה דייל מהוראות תקנון זה תקבע עמסויימת יפו. במידה והוראה -תל אביבבמחוז המוסמך 
 המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.


