תקנון פעילות :תמונות המכביה
 .1הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורכת הפעילות" – "המכביה"
"מפעילת הפעילות" " -קניבל מדיה בע"מ"
"הפעילות" -פעילות בה הגולשים נדרשים לעלות תמונה מהמכביה ולספר את הסיפור מאחוריה
"משתתף" כל גולש שלקח חלק בפעילות – העלה תמונה  ,השאיר פרטי התקשרות
"אתר הפעילות" אתר הפעילות שכתובתו היא /http://pictures.maccabiah.com

"הפרס" – תיק עם מוצרי ספורט של המכביה
"תקופת הפעילות" התקופה האמורה בסעיף  3להלן.
 .2פרשנות
 .2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות בכל מדיה שהיא ,לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.
 .2.2החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 .3תקופת הפעילות
 .3.1הפעילות תיערך בין התאריכים ( 25.6-31.07.17להלן" :תקופת הפעילות").
 .3.2מובהר בזאת כי "עורכת הפעילות" ,תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על
פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 .4השתתפות בפעילות
 4.1בפעילות יהיה רשאי להשתתף כל אדם העומד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת
התחרות :גולש אשר כתב באתר התחרות למה הוא מחכה בסופ"ש הקרוב ,השאיר פרטים מזהים
(שם/טלפון) (להלן" :המשתתף").
 4.2המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואינו חייב להשתתף בפעילות.
 4.3עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא
צורך בהודעה על כך ,מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות .האחריות
להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

 4.4בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי
עורכת ו/או מפעילת הפעילות ,הן תהיינה רשאיות לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו.
משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדן כאמור לעיל.
 4.5עובדי חברת "קניבל מדיה" ו/או עורכת הפעילות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה אינם
רשאים להשתתף בתחרות.
 .5הליך התחרות
 5.1בתקופת הפעילות המשתתפים ידרשו לעלות תמונה מהמכביה ולספר את הסיפור מאחוריה ,
להשאיר פרטים מזהים (שם/טלפון)
 5.2מפעילת הפעילות אינה חייבת לאשר את השתתפותו של כל משתתף בפעילות והינה רשאית
למנוע השתתפותו של כל גולש בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי .יובהר כי אין באמור משום
הטלת חובה מצד עורכת הפעילות או מפעילת האתר לאתר ו/או לנתר ו/או למנוע ו/או להסיר תוכן
שהועלה על ידי המשתתף.
 5.3מובהר כי מפעילת הפעילות אינה נושאת באחריות לכל תקלה ו/או אירוע באתר הפעילות אשר
אינו בשליטתה הבלעדית לרבות אירועים ו/או תקלות טכניות באתר ו/או תקלות הנובעות מרשת
האינטרנט ו/או כל תקלה אחרת המונעת מכל משתתף להשתתף בפעילות ו/או מכל צד שלישי.

 .6זוכים
 6.1בחירת זוכה בפעילות:
 6.2בסיום הפעילות יבחר זוכה אחד ע"י צוות שיפוט מטעם עורכת הפעילות אשר העלה את הסיפור
המקורי ביותר.
 6.3עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה המפורט בסעיפים  6.2לעיל על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא צורך בהודעה מוקדמת ,לרבות :להוריד או להוסיף שלבים
בתחרות ,להגדיל או לצמצם את מספר הזוכים ,להאריך או לשנות את תקופת הפעילות וכיוצ"ב.
המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת הפעילות בגין כל שינוי
שתבצע ,מכל סיבה שהיא.

 .7איתור הזוכים
 7.1הזוכים בפעילות יעודכנו באופן פרטני ע"י מייל שישלח להם
 7.2באם לא אותר המועמד לזכייה במשך פרק הזמן של  7ימים ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה,
ייבחר המועמד הבא אחריו .עורכת התחרות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 .8הפרס
 .8.1בנוסף על האמור בס"ק לעיל ,עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול ,עפ"י שיקול דעתה ,מועמד
לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו ולא יהיו לו טענות ו\או
דרישות כלשהן כלפי עורכת התחרות בגין אבדן הזכות.

 .8.2הזכייה בפרס הינה אישית לזוכה בלבד ,לאחר עמידה בתנאים הבאים:
 .8.2.1הזוכה הציג תעודת זהות בפני עורכת הפעילות במועד ובמקום שנקבע לו;
 .8.2.3אם הזוכה הוא קטין ,יחתום הורהו או אפוטרופסו על טופס כאמור כתנאי לקבלת הפרס,
והפרס יימסר להוריו או לאפוטרופוסו בלבד.
 .8.2.4עמידה בכל תנאי התקנון.
 .8.3למען הסר ספק מובהר ,כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו /או ויתר על הפרס
מטעמים השמורים עמו ,תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר .הזוכה
בפרס שוויתר על הפרס ,או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 .8.4עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו\או לשנות את זמן מימושו הסופי של
הפרס ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהודעה מוקדמת ,וללא אפשרות ערעור על כך.
 .8.5הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה אלא בהסכמת עורכת
התחרות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .8.6עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או
להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 .8.7מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה ,או מסירת פרטים
אשר אינם מדויקים על ידי המשתתף ,עלולה לפסול את המשתתף ו/או לעכב ו/או לבטל את
מסירת הפרס.
 .8.8מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת התחרות תהא רשאית שלא למסור
את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
 .8.9האחריות הבלעדית למימוש הפרס תחול על הזוכה בו ,באופן בלעדי.
 .8.10עורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה ו\או מחדל של צד שלישי כלשהו ,אם מימוש
הזכייה כרוך בפעולה ו\או בהסכמה כלשהי מצדו.
 9.11עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את שמו ותמונות של הזוכה בפרס בכלל אמצעי
המדיה העומדים לרשותה.

 .9כללי
 .10.1תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר הפעילות.
 .9.2בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל
עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו
ויחייבו לכל דבר ועניין ,והוא פוטר את עורכת התחרות מכל טענה ,דרישה או תביעה הקשורה,
במישורן או בעקיפין ,עם הפעילות והפרסים ,בלא יוצא מן הכלל.
 .9.3עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן
כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט ,רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או
תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות,
מניעת רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.

 .9.4למען הסר ספק ,לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
ינקטו עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל
נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 .9.5משך הפעילות ,לרבות מספר ימי הפעילות אשר בהן תתנהל הפעילות ,ייקבעו ו\או ישונו ,על
ידי עורכת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
 .9.6עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים
סבירים) בתקנון זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9.7עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר
במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך
הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 .9.8ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם מדרגה
ראשונה.
 .9.9למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן אינם
אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב
הפעילות וכל הקשור בה ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק
שנגרם במהלך הפעילות.
 .9.10למען הסר ספק ,תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא ,ולא ייחשב כפעילות
כהגדרתה בסעיף  244לחוק העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
 .9.11הפרס כולל אך ורק את הקבוע בו ובתקנון זה" .עורכת הפעילות" לא תישא בכל הוצאה או
תשלום אחרים ,שלא נטלה על עצמה במפורש.
 .9.12כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,בקשר עם ההשתתפות בפעילותו\או
הזכייה יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד" .עורכת הפעילות" תהיה רשאית
להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך עפ"י הדין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור.
המשתתפים נותנים בזאת אישור "עורכת הפעילות" ו/או למי מטעמה ,לקזז ,לנכות או להפחית
כל תשלום נדרש ,בהתאם לדין" .עורכת הפעילות" ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו
בקשר לזכייה.
 .9.13ל"עורכת הפעילות" אין קשר לתכנים המופיעים בפורטלים ו/או באתרים בהם מתפרסמת
הפעילות ו/או מתפרסם לינק לפעילות ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לאמור שם.
 .9.14תקנון הפעילות יפורסם בעמוד התחרות באתר וימצא בכל תקופת התחרות וכן חודש ימים
לאחריה במשרדי "עורכת הפעילות" והוא יהא פתוח לעיון הציבור.

