15/6/2018

תקנון הגרלת טיסה ואירוח בברצלונה )אליפות אירופה בכדורמים(-
איגוד הכדורמים בישראל )ע"ר(
א.

כללי 1

.1

איגוד הכדורמים בישראל ,ע"ר ) 580244275להלן  -האיגוד( מקיים הגרלת של שתי טיסות  +שני
חדרים על בסיס יחיד במלון על בסיס פנסיון מלא  ,24-28/7/2018לטובת מי שמעוניינים לצפות
במשחקי אליפות אירופה בכדורמים ,כמפורט להלן .פרסי ההגרלה אינם כוללים את כרטיסי
הכניסה למשחקי האליפות.

.2

תקנון זה חל על הגרלת "טסים לברצלונה" )להלן  -ההגרלה( אשר תערך על ידי האיגוד בתקופה
שבין יום  15/06/2018ועד יום .11/7/2018

.3

ההשתתפות בהגרלה היא בכפוף לתנאי תקנון זה ,ובהתאם להוראותיו.

.4

ההרשמה להגרלה היא באמצעות מערכת הלוג-ליג של האיגוד.

.5

הוראות תקנון זה תחולנה על כל עניין הקשור להגרלה.

.6

על כל משתתף לקרוא בעיון את התקנון במלואו.

.7

תקנון זה ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתף לבין האיגוד ו/או מי מטעמו בקשר עם
ההגרלה.

.8

השתתפות בהגרלה מהווה הסכמה מלאה מצד המשתתף לכל תנאי התקנון .משתתף שאינו
מסכים לתנאי התקנון ,כולם או חלקם ,אינו רשאי ליטול חלק בה ו/או לעשות כל שימוש בהגרלה
למטרה כלשהי.

.9

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ובכפוף לאישור המפקחת על ההגרלה )ר' להלן(.

.10

נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן המפורסם באותה עת באתר הפיייסבוק
של האיגוד וזאת אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על הנוסח הקודם.

.11

האיגוד יפרסם הודעה מוקדמת בעניין שינוי או עדכון כאמור באתר הפייסבוק של האיגוד.

.12

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,בכתב או בעל-פה ,תגברנה
הוראות תקנון זה ,והן אשר תקבענה.

ב.

ההשתתפות בהגרלה

.13

השתתפות בהגרלה תעשה באופן אישי ופרטי בלבד על ידי המשתתף עצמו .חל איסור להשתתף
בהגרלה ו/או להשתמש בה למטרות מסחריות.

.14

על מנת להשתתף בהגרלה על המשתתף למלא את פרטיו )שם ,מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל(,
וזאת ,באופן מקוון במערכת הלוג ליג של האיגוד ,אליה ניתן להגיע גם דרך הקישור מאתר
הפייסבוק של האיגוד.

1תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם מיועד לשני המינים כאחד.

.15

למען הסר ספק אסור רישום להגרלה באופן אוטומטי )לרבות באמצעות "סקריפטים" או
"רובוטים" או בתוכנות( ,והאיגוד שומר על זכותו לפסול את ההגרלה ו/או השתתפות משתתף
נתון בכל מקרה של חשד לשימוש כאמור.

.16

ההשתתפות בהגרלה מותרת לכל אדם מגיל  16ומעלה .חרף האמור ,ככל שקטין מתחת לגיל 18
ייקבע כזוכה ,תידרש הסכמת אפוטרופסו בכתב להשתתפות ,להוראות התקנון ולקבלת הפרס וכן
לאפשרות עמידה בכל תנאי כנדרש בהתאם להוראות כל דין .ככל שלא תינתן הסכמה שכזו בפרק
הזמן הנדרש בתקנון זה ,תפסל הזכאות לפרס ולא תהיה לקטין ו/או למי מטעמו כל טענה בעניין
זה.

.17

לא ישתתפו בהגרלה חברי הנהלת האיגוד ,המפקחת וכן עובדי האיגוד ו/או בני משפחותיהם של
הנ"ל ,והכל כאמור בסעיף  12להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית
לפי חוק העונשין ,התשל"ז – .1977

.18

השתתפות בהגרלה בניגוד להוראות סעיף זה תהווה עילת לפסילה אוטומטית של השתתפות
המשתתף ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של האיגוד ובאישור המפקחת.

ג.
.19

אופן ההשתתפות בהגרלה

רשאים להשתתף בהגרלה מי שעמדו בתנאים המצטברים הבאים:
מי ששלח את טופס ההגרלה המקוון ושילם את דמי ההשתתפות בסך  ,₪ 65עד המועד
א.
שיפורסם כמועד האחרון להשתתפות בהגרלה.
ב .מי שמילא פרטיו באופן מקוון על גבי "טופס השתתפות בהגרלה" המצורף לתקנון כנספח א'.
ניתן להשתתף בהגרלה מספר פעמים התואם את מספר הכרטיסים שנרכשו על ידי
ג.
המשתתף .כלומר ,לדוגמא ,משתתף ששילם  3פעמים  - ₪ 65יוכל להירשם  3פעמים
להשתתפות בהגרלה ,אולם ,כל משתתף יוכל לזכות רק בפרס אחד מבין שני הפרסים
האפשריים.
ד.

ה.

ד.

למען הסר הספק ,לא יתאפשר רישום להגרלה על ידי אותו טופס השתתפות בהגרלה
)נספח א'( יותר מפעם אחת .משתתפים אשר ימלאו יחד את טופס השתתפות בהגרלה
)נספח א'(  -הטופס שלהם ייפסל.
למען הסר הספק ,האיגוד שומר על זכותו )בכפוף לאישור המפקחת( לפסול השתתפות
משתתף ו/או את ההגרלה בשל חשד לזיוף ,והכרעת האיגוד בעניין זה תהא סופית.
האחריות לשמירה על כרטיסה הכניסה למשחק שברשותו

קיום ההגרלה והודעה על הזכייה

.20

בין כל המשתתפים אשר מילאו את טופס ההרשמה להגרלה ומסרו אותו למוכר הכרטיסים,
תתקיים הגרלה במשרדי האיגוד.

.21

ההגרלה תתקיים ביום  12/7/2018בשעה ) 13:00להלן  -מועד ההגרלה(.

.22

ההגרלה תיערך באופן אקראי ,באמצעות שימוש בפונקציית "אקראי" ) (RANDOMבתוכנת
ה"אקסל" ) (Excelאשר תגריל באופן אקראי את פרטי שניים מן המשתתפים בהגרלה ולחלופין,
בכל אופן אקראי אחר ,כפי שיוחלט על ידי האיגוד..

.23

המשתתף שיעלה בגורל ראשון יוגדר כזוכה בפרס הראשון והמשתתף שיעלה בגורל שני יוגדר
כזוכה בפרס השני.

.24

האיגוד רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להגריל פרטי משתתף נוסף אחד או יותר אשר ישמשו
כזוכי מילואים )לפי הסדר מהראשון לאחרון( וזאת עבור הפרס הראשון והשני כמפורט להלן .היה
וזוכה נפסל מכל סיבה שהיא ,יחליט האיגוד ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,האם לתת את הפרס
הראשון לזוכה הפרס השני ו/או לזוכה המילואים לפי העניין )ובהתאמה אם ייפסל הזוכה השני,
לתת את הפרס של הזוכה השני לזוכה המילואים(.

.25

האיגוד ו/או המפקחת לא יידרשו לנמק את החלטתם בנוגע לזוכים בהגרלה או כל החלטה אחרת
על פי התקנון ,ולא ניתן יהיה לערער על הכרעותיהם.

.26

בסמוך לאחר היוודע דבר הזכייה ,יצור האיגוד קשר באופן אקטיבי עם כל אחד משני הזוכים
באמצעות מספרי הטלפון שהזינו ברישומו להגרלה ,וזאת באמצעות פנייה טלפונית אחת לשעה
מעת הזכייה ,וזאת לשלושה ניסיונות בלבד .במקרה של היעדר מענה טלפוני ,האיגוד ישאיר ככל
הניתן הודעה קולית אחת לזוכה וככל האפשר תישלח הודעת  SMSאחת על דבר הזכייה.

.27

באם לא יינתן מענה על ידי מי מהזוכים במשך  72שעות ממועד השיחה הטלפונית הראשונה אל
אותו הזוכה ,יוכל האיגוד ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול את זכיית אותו זוכה ולפנות לזוכה
מילואים ולהודיעו על זכייתו )או ככל שהזוכה בפרס הראשון הוא שלא השיב לפנייה ,יוכל
האיגוד ,באישור המפקחת ,להכריז כי הזוכה בפרס השני ,ככל שהשיב למענה ,הוא שיזכה בפרס
הראשון ,ובשינויים המחויבים גם ביחס לזוכה בפרס השני( ,והזוכה המקורי לפי העניין מוותר
בזאת על כל טענה או דרישה בקשר עם פסילתו.
יובהר כי הוראות סעיף זה נקבעו בשים לב לחוסר האפשרות לדחות את מתן הפרס וכי אילוצים
הנוגעים להגרלה )לרבות זמן ומקום( מכריעים לטובת מימוש מיידי של הזכייה.

פרסום התקנון והתוצאות
.28

תקנון ההגרלה יפורסם באתר הפייסבוק של האיגוד לכל אורך תקופת ההגרלה .כמו כן ,התקנון
יהיה זמין לכל דורש במשרדי האיגוד ו/או המפקחת.

.29

לאחר שייוודע באופן מוחלט וסופי דבר הזוכים בהגרלה ,יפורסמו התוצאות באתר הפייסבוק של
האיגוד ,וכנדרש לפי כל דין.

.30

האיגוד יכריע לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהסכמת המפקחת בכל נושא ועניין שיתעורר ואשר אינו
מוסדר בהוראות תקנון זה ,ובכפוף להוראות ההיתר.

.31

האיגוד רשאי לשנות את מבנה ההגרלה ,תקופתו ,שלביו ,תוכנו ,מתכונתו ונהליו לפי שיקול דעתו
ובכפוף להסכמת המפקחת .האיגוד שומר\ לעצמו את הזכות לבטל חלקים מההגרלה על פי שיקול
דעתו במקרה שבו חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את
היכולת להשתתף בהגרלה .כל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו.

הפרסים
הפרסים לזוכה הראשון ולזוכה השני בהגרלה
.32

הפרס הראשון והשני – חבילה אישית הכוללת טיסה ומלון בחדר יחיד פנסיון מלא .החבילה
אינה כוללת כל דבר אחר ,לרבות ומבלי למעט ,תשלומים בגין הוצאות או עלויות כגון העברות,
הסעות למשחקי הכדורמים ,כרטיסי כניסה למשחקי הכדורמים ,מזון ,רכישות אחרות או כל דבר
נלווה אחר .מספר ימי השהייה ייקבע בסמוך למתן הפרס הראשון לפי שיקול דעתו הבלעדי של
האיגוד .שווי הפרס מוערך ב.₪ 7,500-

.33

כלל מרכיבי הפרס נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של האיגוד ,ובכלל זה ,חברת התעופה ,שעות
הטיסה ,נמלי התעופה ,המלון וכל מרכיב אחר במסגרת הפרס.

.34

לשם קבלת הפרס ,הזוכה יידרש להציג את כל המסמכים הבאים תוך  3ימים מהמועד בו הודע לו
על זכייתו בפרס:
תעודת זהות ודרכון בר תוקף; ככל שהמשתתף הינו קטין יידרש גם אישור אפוטרופוס
א.
לקבלת הזכייה וכן אישור בכתב על מסמך המאשר את קבלת הפרס ותנאי התקנון .על
אף האמור לעיל ,אישור האפוטרופוס יכול שיינתן תוך שבועיים ימים מהמועד שנודע על
הזכייה.
ככל שהזוכה יבחר לממש את הפרס באופן זוגי ,יידרש אישור בכתב של המצטרף לזוכה
ג.
לכל תנאי תקנון זה ועמידה בתנאיו.

.35

מובהר ,כי אי הצגת כלל המסמכים הדרושים בסעיף זה במועדם עלולה להוות עילה לפסילת
הזוכה ולא תהיה למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה או דרישה בעניין זה או בכלל.

.36

מובהר ,כי הזכות למימוש הפרס שמורה לזוכה בלבד .הזוכה אינו רשאי להמחות ,למכור או
להעביר לאחר את הפרס ללא הסכמה מראש של האיגוד .כמו כן ,הזוכה אינו רשאי לדרוש
החלפת הפרס בתשלום לפי ערכו במזומן או בכל תמורה אחרת .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,עצם
האפשרות לזכות בפרס ו/או הזכייה בו ,לא תהווה בסיס לתביעה או דרישה מכל סוג שהוא.

.37

חלוקת הפרס תהיה במשרדי האיגוד ,ותיקבע על ידו זמן סביר מראש ,ובהתאם למועד בו הוחלט
על הזוכה הסופי והכל כאמור בהיתר.

.38

יובהר ,כי הפרס ומימושו בפועל תלויים בגורמים שלישיים )חברות תעופה וכו'( .האיגוד אינו
נושא בכל אחריות בגין כל טענה ,אשר תהא  ,אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליו על פי דין.

.39

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי האיגוד ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לאיכותו
ולטיבו של הפרס ולכל תקלה ,אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו ו/או,
מעבר לאחריות המוטלת עליהן על פי דין.

שונות
.40

ההשתתפות בהגרלה ,על כל שלביה ,תהא באחריות הבלעדית של המשתתף .האיגוד ו/או מי
מטעמו אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק שייגרם להם ,לרבות נזק גוף בקשר עם
ההשתתפות בהגרלה או בכל חלק ממנה ,אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליהן על פי דין.

.41

ידוע למשתתף כי השתתפותו או אי השתתפותו בהגרלה כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט,
רשתות מחשבים ,אתר האיגוד ותוכנות ומערכות שונות אשר באמצעותן מתנהלת ההגרלה.
האיגוד ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת אתרי
אינטרנט ו/או מחשבים והאיגוד אינו מתחייב כי השירותים הניתנים באתרים קשורים לרבות
אתר האיגוד ,כולו או חלקו ,יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה
לא מורשית למחשבי האיגוד ו/או מי מטעמו או מפני קלקולים ,נזקים או תקלות בתוכנה,
בחומרה ובקווי תקשורת ,באיגוד ו/או מי מטעמם.

.42

פעילות אתר אינטרנט של האיגוד ,בין היתר ,בצדדים שלישיים .האיגוד ו/או מי מטעמו אינם
אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או
הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור .מובהר במפורש
כי האיגוד ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה ,מכל סיבה שהיא ,של
משתתף ,או משתתף פוטנציאלי ,לאתר האיגוד.

.43

המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל דרישה ,טענה
ו/או תביעה כלפי האיגוד ו/או מי מטעמו ו/או המפקחת ,אך לא רק ,בכל מקרה של טעות או

טעות בשיקול דעת וכן כי הוא מוותר ופוטר את האיגוד ו/או מי מטעמו ו/או המפקחת מכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור בקשר עם השתתפותו בהגרלה או כל הנובעים מהם.
.44

האיגוד ו/או מי מטעמו ישמרו על פרטיות המשתתף ומתחייבים לא למסור פרטים מזהים אודות
המשתתף למעט כנדרש על פי דין מתנאי ההיתר.

.45

משתתף אשר יעבור על החוק ו/או על הוראות תקנון זה ו/או שינהג במרמה  -יהא האיגוד רשאי,
באישור המפקחת ,להפסיק את השתתפותו בהגרלה ו/או לפסול את זכייתו )ככל שזכה( ,ולא
תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה ובכלל זה בקשר עם
שיקול הדעת שהופעל בקבלת ההחלטה.

סמכות שיפוט והדין החל
.46

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

.47

כל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או להשתתפות בהגרלה ,אשר לא ייפתר בהסכמה בין הצדדים ,יובא
להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסכמת בתל אביב-יפו בלבד.

המפקחת
.48

המפקחת על ההגרלה היא היועצת המשפטית של האיגוד ,עו"ד דליה בושינסקי ,משרד עו"ד
הולין-הדס ,בכתובת :מדינת היהודים  ,89הרצליה פיתוח קומה  .10טלפון ,09-9513366 :פקס:
.09-9513377

.49

החלטות המפקחת בכל הקשור להגרלה הן סופיות ומחייבות לכל דבר ועניין ,והמשתתף מוותר
בזאת על כל טענה או תביעה בקשר עם הכרעת המפקחת.

נספח א'  -טופס השתתפות בהגרלה
שם ושם משפחה__________________________:
תאריך לידה______________________________:
מס' תעודת זהות___________________________ :
אני מצהיר כי אני בן  16שנה ומעלה______________
כתובת מגורים____________________________:
כתובת דואר אלקטרוני______________________:
טלפון בבית______________________________:
טלפון נייד______________________________:

למקרה שרוכש הכרטיס הוא נער בגיל ) 16-18שטרם מלאו לו (18
אישור הורה  /אפוטרופוס להשתתפות בהגרלה:
שם ההורה /
אפוטרופוס________________________________:
תעודת זהות________________________________:
אישור הורה
אני החתום מטה _______________________ ,אביו/אמו של
הנער____
מאשר בזאת לבני /בתי להשתתף בהגרלה זו.
אני מצהיר כי קראתי את התקנון .שם וחתימה אלקטרונית

רשאי לרכוש כרטיס הגרלה רק מי שהוא בן  16ומעלה;

