תקנון תחרות חלוקת כרטיסים לאירוע "פלייקון" 2019
.1

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה כמפורט להלן:
אקספו ת"א (מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ).
"עורך התחרות"
"התחרות"

פעילות שנערכת ע"י עורך התחרות בעמוד הפייסבוק של אקספו ת"א
( /https://he-il.facebook.com/fairs.ilלהלן" :עמוד הפייסבוק"),
במסגרתה המשתתפים בתחרות יעשו שיתוף (" )"shareאו לייק
ל"פוסט" שיפורסם בעמוד הפייסבוק ,הנוגע לתחרות כרטיסים לאירוע
פלייקון ,וינמקו מדוע לדעתם מגיע להם לזכות בפרס .הנימוק הטוב
ביותר יזכה בפרס כהגדרתו להלן ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של
עורך התחרות .במידה שיוחלט ע"י עורך התחרות להרחיב את התחרות
למיקומים נוספים ,תפורסם הודעה.

"משתתף"

כל גורם העומד בתנאי ההשתתפות המפורטים להלן ,אשר עשה שיתוף
(" )"shareאו לייק ל"פוסט" שפורסם בעמוד הפייסבוק ,בנוגע לתחרות
כרטיסים לאירוע פלייקון ,וכן נימק מדוע לדעתו מגיע לו לזכות בפרס.

"הפרס"

הזמנה זוגית לאירוע "פלייקון" ,שיתקיים במרכז הירידים החל מיום
 30.7.19ועד ליום( 31.7.19לעיל ולהלן" :פלייקון").

.2

השתתפות בתחרות
.2.1

השתתפות בתחרות משמעה הסכמה לתנאי התקנון ומשכך יש לקרוא תנאים
אלה בקפידה.

.2.2

עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת לפי
שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך במתן הודעה .כל שינוי כאמור יחייב מרגע עדכון
התקנון באתר עורך התחרות.

.2.3

ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.

.2.4

עם אישור קבלת חומר פרסומי בעמוד ההצבעה נותן בזאת כל משתתף את
הסכמתו המפורשת לעורך התחרות לעשות שימוש בפרטים מזהים שיימסרו
אודות המשתמש לצורך משלוח חומר פרסומי ו/או מסחרי ו/או מידע ו/או כל
תוכן אחר מטעם עורך התחרות לכתובת הדוא"ל ,מספר הטלפון וכל אמצעי
תקשורת אחר שמולאו בעמוד הפייסבוק ,ומאשר קבלת דבר פרסומת כהגדרתו
בתיקון מספר  40לחוק התקשורת (בזק ושידורים) סעיף 30א' ו/או לכל חוק
אחר שקיים ו/או ייחקק .המשתתף יהיה רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו
לקבלת דבר פרסומת במשלוח הודעה מתאימה.

.2.5

בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו
כלפי עורך התחרות ו/או מפעיל עמוד הפייסבוק ,יהיה עורך התחרות רשאי
לבטל את השתתפותו ו/או את זכייתו לפי העניין ,והמשתתף מוותר מראש על
כל דרישה ,טענה ו/או תביעה כנגד עורך התחרות בשל כך.

.2.6

בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה
ו/או בנושא פרשנות התקנון ,עורך התחרות הינו בעל זכות הכרעה בלעדית
והכרעתו תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים
בתחרות.

.3

.4

תקופת התחרות
.3.1

התחרות תחל ביום 8/7/19 -ותסתיים ביום .14/7/19

.3.2

שמו של הזוכה בתחרות יפורסם ביום  ,15/7/19בעמוד הפייסבוק.

.3.3

מובהר בזאת כי עורך התחרות ,יהיה רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת
התחרות לרבות מועד פרסום הזוכה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתפים לא
תהיה כל טענה בגין כך.

.3.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,בכתב או
בעל פה ,מכל מין וסוג שהוא ,תגברנה הוראות התקנון.

מדיניות הגנת הפרטיות
.4.1

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה שפרטי המשתתף יישמרו וינוהלו במאגר
מידע של עורך התחרות .המידע שבמאגר ישמש למטרות שלשמן הוקם ,בהתאם
להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין .מובהר כי על המשתתף
לא חלה חובה חוקית למסור את המידע ,והמידע נמסר מרצונו החופשי.

.4.2

פרטי המשתתף והמידע שנאסף על פעילותו לא יועברו לצדדים שלישיים ,אלא
במקרים שלהלן:









.4.3

.5

.6

ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות ,לרבות באמצעות מחקרים
וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים.
אם הפר המשתתף את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי
עורך התחרות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי עורך התחרות צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים ו/או מידע
לצד שלישי;
בכל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בין
המשתתף לבין עורך התחרות;
בכל מקרה שעורך התחרות יסבור ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק
חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
לגורמים אחרים הקשורים לעורך התחרות ,כדוגמת חברת-אם ,חברה-בת
ו/או חברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות
פרטיות זו;
ככל שעורך התחרות יארגן את פעילותו במסגרת אחרת ו/או במקרה שתשנה
את המבנה המשפטי ו/או תתמזג עם גוף אחר ובכפוף לכך שהגוף החדש יקבל
על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עורך התחרות מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים
אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת
הפעילות ,אין בהם בטחון מוחלט .בהתאם ,עורך התחרות לא מתחייב
שהשתתפות בתחרות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע שייאסף במסגרתה.

אופן התחרות
.5.1

על מנת להשתתף בתחרות ,על המשתתף לשתף (" )"shareאו לעשות לייק לפוסט
שפורסם בעמוד הפייסבוק ,בנוגע להגרלת כרטיסים לפלייקון ,וכן לנמק מדוע
לדעתו מגיע לו לזכות בפרס.

.5.2

מבין המשתתפים בתחרות ,יבחר עורך התחרות את המשתתף עם הנימוק הטוב
ביותר ,אשר יזכה בפרס וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

איתור הזוכה ופרסום פרטיו

.7

.8

.9

.6.1

בתום תקופת התחרות ובחירת הזוכה ,יפנה עורך התחרות לזוכה אשר יתבקש
ליצור קשר עם עורך התחרות לצורך מסירת הפרס.

.6.2

היה והזוכה לא ייצור קשר עם עורך התחרות תוך  5ימי עסקים או היה והזוכה
לא אותר ,יפנה עורך התחרות למשתתף נוסף שיוגרל מבין השמות .הוראה זו
תחול בהתאמה גם אם הזוכה השני לא יאותר ,וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.
עורך התחרות יהיה רשאי להאריך את מועד איתור הזוכה בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.

.6.3

זוכה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון  -תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי
לפיצוי כלשהו.

.6.4

עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לפרסם את שם הזוכה ,דמותו ופרטיו בכל
אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון .מובהר ,כי עובדת זכייתו של מי
מהמשתתפים בתחרות ,עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת
השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום,
קידום שיווק ויחסי ציבור של פלייקון .בהשתתפותו ,מביע כל משתתף את
הסכמתו לפרסום תמונת הפרופיל שלו שמו ופרטיו במסגרת הסיקור והפרסומים
האמורים ,ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל
טענה נגד עורך התחרות בהקשר זה.

הפרס
.7.1

הזכייה בפרס כפופה לעמידה בכל תנאי התקנון.

.7.2

עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את מקום וזמן מימושו הסופי של
הפרס וללא אפשרות ערעור על כך .ככל שהזוכה לא יוכל להתייצב במיקום ו/או
במועד שנקבע ,יראו אותו כאילו ויתר על הפרס.

.7.3

עורך התחרות יהיה רשאי לעשות שימוש בתמונות/סרטון/וידאו קליפ שיצולם.

.7.4

הזכייה בפרס במסגרת התחרות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .הפרס לא
ניתן לשינוי ,החלפה או המרה אלא בהסכמת עורך התחרות מראש ובכתב ועל פי
שיקול דעתו הבלעדי.

.7.5

עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל
עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך
למשתתפים.

.7.6

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורך התחרות יהיה רשאי שלא
למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל
בחינה שהיא.

המפקח
.8.1

כמפקח על התחרות תשמש עו"ד ליטל דיין ,שכתובתה שד' רוקח  ,101ת"ד
 ,21075תל-אביב (להלן" :המפקח").

.8.2

המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להבהרות במקרה של אי
הבנה ,ספק או קושי ,לקבות בפרשנות התקנון ,וכן להכריע בכל מחלוקת בין
עורך התחרות למשתתפים במבצע ,לרבות הזוכה בתחרות ו/או הטוענים לזכייה.

.8.3

החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין,
והמשתתף ,הזוכה בתחרות ו/או כל משתתף בתחרות מוותרים בזאת על כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטת המפקח.

קנין רוחני
.9.1

בעצם ההשתתפות בתחרות ,המשתתף מוותר על כל זכות קנין רוחני כלשהי ,ככל
שקיימת ו/או תהיה קייימת כתוצאה מהשתתפות בתחרות.

.10

כללי
.10.1

תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורך התחרות וכן בלינק התחרות בעמוד
הפייסבוק.

.10.2

בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה
או ברבים.

.10.3

בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון
ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי
תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין וכי לא יעלה כל טענה כנגדו לרבות
בגין אי ידיעה.

.10.4

עורך התחרות או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו
לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט ,החשמל ,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
בתחרות ,במישרין או בעקיפין.

.10.5

ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,ברשת התקשורת ו/או בעמוד
הפייסבוק  ,שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של
התחרות בכל אופן שהוא ,ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף
בתחרות ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך
התחרות .עורך התחרות לא יישא ולא ידרוש לשאת ולא ישפה ולא ידרוש לשפות
משתתף כלשהו ,בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי
שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתחרות והמשתתף פוטר אותה בזאת מכל
אחריות לנזק ו/או הוצאה כלשהם.

.10.6

עורך התחרות רשאי להפסיק או לבטל את התחרות (במהלכה או בסיומה) או
לשנות את תנאיה בתקנון זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.

.10.7

עורך התחרות יהיה הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה
שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב
בלתי צפוי שיווצר במהלך התחרות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם
לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

.10.8

ההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי –עורך התחרות.

.10.9

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי עורך התחרות אינו אחראי כלפי המשתתף לכל
נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו עקב התחרות
ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק שנגרם
במהלך התחרות.

