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 "משתתף"

 של בסך ומעלה המחזיק בכרטיס מאסטרקארד שהונפק ע"י ישראכרט, ושחויב 18אדם מגיל  .1
 המסטרקארד שלו, במועד בכרטיס עסק בבתי עסקאות בגין הבנק בחשבון₪  2,000לפחות 
 בדרישות הבאות: ת/המלווה ילד בן/בת העומד ,האחרון שלפני מועד הגמר של הפעילות החיוב

 ס"מ  105-135, גובה 7-9גילאי  -
עדיפות של  ,באחריות הזוכה לספק נעליים לילד המלווה את השחקן על המגרש: נעלי אימון -

 נעלי אימון לא מזוהות עם מותג אחר.ב צורך יש אז, במידה ואין ",אדידס" המותג
 UEFAהילד צריך להתנהג באופן מכובד, להישמע להנחיות הצוות של  -
 על הילד להיות מסוגל ללכת באופן עצמאי על המגרש ולעמוד מול קהל של אלפי אנשים -
 של השפה האנגלית בסיסיתהילד בעל יכולת דיבור והבנה  -
 הרשמתו עצםקיבל על עצמו את הוראות תקנון זה בו הפעילות באתר לפעילות שנרשם .2

ועומד בתנאים המפורטים בתקנון והמבקש להשתתף בפעילות ופועל לשם כך  לפעילות
 .בדרכים המפורטות בתקנון

  "הפעילות"

משחק טריוויה באתר הפעילות עלה ישראכרט ת ,ראת השלבים המכריעים של ליגת האלופותלק

על כמה שיותר שאלות הקשורות לליגת האלופות  צריך לענות נכונהבו כל משתתף  ,אינטראקטיבי

 בהרשמה ראשונית. ההשתתפות מותנית מספר הנקודות שלו. משתתףיינתן ל ,בסיומןודקה משך ב

  אין מגבלה על מספר הפעמים של ההשתתפות בפעילות.

שיענו נכון על כמה שיותר שאלות בזמן שהוקצב ויעמדו בהגדרת  משת המקומות הראשוניםח

ולענות   ערוץ הספורטאולפן בו יגיעו להתארח ב ,יעלו אל שלב הגמר ה"משתתף" על פי תקנון זה,

  על כמה שיותר שאלות.נכון 

 באולפן למשתתפים יימסרו הרלבנטיים וחוקיו המשחק ותנאי וויהייהיה מבוסס טר ןבאולפ הגמר שלב

 .הגמר לאירוע בסמוך

של החברה לשדר את אירוע הגמר, בטלוויזיה ו/או בכל מדיה שהיא, ושידור  יבותמחוכי אין כל  מובהר

 .עדיכאמור, כלל שייעשה, ייעשה לפי שיקול דעתה הבל

על  עצמו ברשותבהרצליה,  הערוץ לאולפני להגיע מניעה כל לו אין כי מאשר בפעילות משתתף

 .הגמר באירוע ולהשתתףחשבונו ואחריותו, 

הזכויות בכל החומרים אשר יצולמו, לרבות באירוע הגמר, יהיו של החברה, שתהיה רשאית  כל

 בקשר מסמך כל על לחתום הואלעשות בהם כל שימוש, והמשתתפים מסכימים, כתנאי להשתתפותם 

 . שיידרשו ככל, לכך

 .שאלות שיותר לכמה נכונה השיב הגמר ושבשלב זה תקנון תנאי בכל שעמד משתתף "הזוכה"

 "הפרס"

 אנגליה: -ףרדיאבק 3/6/17-+מלווה( לגמר ליגת האלופות שיתקיים בה/כרטיס זוגי )ילד
 הדשא כרעלייתם על  עתבאחת מהקבוצות שישתתפו בגמר ליגת האלופות,  שלהילד/ה ילווה שחקן 

 .המשחק תחילת לפני
 ;לילות במלון בעיר 2
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 .עצמאית היא המפגש למקום ההגעה משם בלונדוןושוב לשדה התעופה  הלוךטיסות 
 ארוחות כולל אינו הפרס, לאמור)מעבר  תכובדמ אחתבמלון וארוחת צהריים  אחתארוחת בוקר 

 (;במלון כלשהן
 .ה/ועוד מתנות לילד

 

תקופת "
 "הפעילות
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  פרשנות

 .מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא לתקנון  .1
התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם התקנון וההשתתפות  .2

 בפעילות מיועדים לשני המינים כאחד.
 אנא קרא בעיון את התקנון במלואו.  .3
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  .4

בות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת בכלל ו/או  בכל אמצעי בדבר הפעילות, לר
 שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות  .5
 התקנון.

וף החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בחומרים שהמשתמשים מעלים לטובת שית .6
 .ו/או במדיות השונות של ערוץ הספורט בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם של ישראכרט

 
  מהות הפעילות

 
  .לפרס הזכאי אחד זוכה יהיהבמהלך הפעילות  .7
 בפייסבוק ולהזמין חברים להשתתף.  החידוןהמשתתפים יוכלו לשתף את  .8
 שיחת באמצעות( 24/5-)ה הפעילות םובת הזוכיםו/או מי מטעמה ינסו ליצור קשר עם  החברה .9

 .הספורט ערוץ באתר לחידון ההרשמה במהלך שימסור לפרטים בהתאם טלפון
לפסול משתתפים ולהעביר את הפרס למשתתף הבא במידה החברה שומרת לעצמה את הזכות  .10

והמשתתף אינו עומד בכל דרך בתנאי תקנון זה ו/או במידה והמשתתף הזין פרטים שגויים ו/או 
 יוםאינו מוכן להזדהות ו/או במידה ולא ניתן ליצור קשר עם המשתתף מכל סיבה שהיא תוך 

 ונה.  מהמועד בו ניסתה החברה ליצור קשר עם המשתתף לראש
החברה תהיה רשאית לפסול משתתפים ולא לשלוח ו/או לא להעניק את הפרס למשתתף  .11

שלחברה קיים חשד סביר לגביו שהשתתפותו בפעילות נעשתה תוך מעשה עבירה ו/או שלא 
כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה שהיא לרבות ומבלי לגרוע, שימוש בתוכנות ו/או 

לשנות בדרך כלשהי את המשחק הזמן הקצוב, והניקוד שלו או של כל  אמצעים אחרים בכדי
 משתתף אחר.

 אין אפשרות לזוכה להמיר את הפרס בשווה ערך אחר. .12
 .אחר של לטובתו הפרס את להעביר אפשרות אין .13

 
 

 תנאי השתתפות בפעילות

 זה. הפעילות מיועדת למשתתפים, כהגדרתם לעיל, העומדים בכל התנאים המפורטים בתקנון  .14
לא ישתתפו בפעילות, החברה ומנהליה, עובדים ובני משפחתם של כל הנ"ל ואם ישתתפו הרי  .15

 שהחברה תהיה רשאית שלא להעניק להם את הפרס. 
 ההשתתפות בפעילות כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה. .16
כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות מספר פעמים לא מוגבל, בכפוף לתנאי ההשתתפות  .17

 . ויזכה במידה, אמור בתקנון. אולם כל משתתף יהיה זכאי לפרס אחד בלבדכ
 כללי

זה,  המשתתף בפעילות מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון .18
מאמצי החברה עשויים להתרחש  משלבת מרכיבים של  משחק שעשוע והנאה וכי יתכן כי על אף



הפעילות ובמקרה כזה לא יהיו למשתתף  ו תקלות, בכל שלב משלבישיבושים ו/או הפרעות ו/א
 כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

בפעילות ו/או זכייתו ו/או אי  כי דבר השתתפותו לחברה כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר .19
ויזיה, בעיתונות, באתר באמצעי תקשורת, לרבות בטלו ויפורסמו ישודרו ,זכייתו בפעילות יצולמו

סרט וידאו בו הוא משתתף במסגרת  הפעילות ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי שמו ותמונתו וכל
 עשויים, וקידום מכירות של החברה הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים

 כאמור של. עם זאת יובהר, כי החברה איננה מתחייבת לפרסומים לעיל כאמור להתפרסם כן גם
 המשתתף. 

וכד',  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור .20
אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה ו/או בשליטת הפועלים מטעמה ו/או אשר מקורם 

ונות בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, אס
  בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. טבע וכיו"ב, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו

בהשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, בין היתר, כי קרא את התקנון וכי הוא  .21
 .את הוראות תקנון זה במלואן מקבל על עצמו

שתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות ההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המ .22
כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף, והחברה לא תישא 

באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או 
 בעקיפין לפעילות, ניהולם, תוצאותיהם על כל הכרוך והנובע מכך.

יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה ו/או ודרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו המשתתף  .23
ו/או בגין פרסום  עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות מכל סיבה שהיא

 .כאמור לעיל
 חבות במס כלשהו, אם וככל שתהיה, תחול על הזוכה בפרס. .24
להעברה  יה השונים, אינם ניתנים להסבה אוהזכייה בפרס והזכות להשתתף בפעילות על שלב .25

  אלא באישור בכתב ומראש שינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה, על פי שיקול דעתה  .26

יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע  במקרה בו
מלהשתתף בפעילות או מהחברה לערוך את אותו שלב או חלק  שתתפים את היכולתמהמ

בפעילות למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות כאמור 
 בסעיף זה.

 החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי .27
 במקרים אשר יצדיקו שינוי מעין זה. על שינוי תנאי הפעילות באמורשיקול דעתה המוחלט 

בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת אתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה 
לנכון. למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות כאמור 

 בסעיף זה.
כי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה למען הסר ספק, תקנון זה הינו לצור .28

 .א לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה בפרס אינה תלויה בגורל או מזל231בסעיף 
לחברה ו/או מי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות לגבי טיב ו/או תקינות ו/או בטיחות הפרס או  .29

סים, לטיבם, לתקינותם ולבטיחות הפרסים הינה אופן מימושו. האחריות הבלעדית לשימוש בפר
. על הזוכה חלה האחריות הבלעדית להתעדכן בכל הוראות UEFA – הפרסים  נותנתשל 

 הפרסים. נותנתהשימוש בפרסים לרבות הוראות בטיחות אשר פורסמו ע"י 
של רשת הטלפון ו/או  החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה .30

  האינטרנט ו/או רשת הפייסבוק, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות
 ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף ו/או לרוצה להשתתף
 בפעילות, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף מצהיר כי ידוע לו

 שתתפות בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ו/או הטלפון ועל כן לא יהיהשהה
 ,רשאי להעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות

 .תקלה, איחור, כשל טכני, או אחר
 ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי החברה בשעות הפעילות הרגילות, ובתאום מראש. .31

 
 

 החברה מאחלת לכל המשתתפים  ב ה צ ל ח ה!
 


