תקנון הפעילות "מ ובחרי ם "
תקופת ה פעילות 1.1.18 – 1.1.20 :
.1

על מנת להשתתף ב פעילות עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1.1

.2

1.2

במהלך תכנ י ות אולפ ן המשודרות בערוץ הספו רט תופיע לצופים ההפניה הבאה:
שלחו את המילה 'מובח ר' ואת בחירתכם ל  055-9999255 -ותוכלו לזכות בפרס  .בעלות
שליחת הודעה רגילה בכפוף לתקנון".

1.3

על המשתתף לשלוח הודעת סמס עם תשובתו למספר המופיע מעלה .

 1.4על כל פע ם שעולה ההפניה הנ"ל במהלך המשדר ,ערוץ הספורט יבחר זוכה.
מי הזוכה
2.1

.3

.4

במסגרת התכנים השו נים של ערוץ הספורט ,נציע לצופים ל הש תתף בתח רות לבחירת
'הספורטאי ם המובחרים של השבוע' ולנסות לזכות בפרס .הפעילות תתרחש
באמצ עות של יחת ס מס לט לפון שמספרו 055-9999255 :

הזוכה הוא זה שי שתתף בפעילות וייבחר עפ"י המנגנון המפורט להלן .

 2.2מנגנון בחירת הזוכים – בתום תקופת ה פעילות  ,המ ערכת הממוחשבת של הערוץ
תערוך רשימה של המשתתפים ש השתתפו בפעילות בתקופה הרלבנ טית ו בחרו את
איש הספורט ה  "-מובחר " מבין אלו שהופ יעו על המרקע.
הרשימה תסודר על פי הסדר הכרונולוגי שבו נקלטו התשובות במערכ ת הממוחשבת
של ערוץ הספורט  ,ובהתאם יינתן לכל משתתף מספר סידורי ברשימה.
המספר הסידורי ייקלט במערכת לפי המועד שבו השתתף וענה המשתתף .
ה זו כ ה ש ייבחר הוא המשתתף שענה הכי מהר ושתשובתו נקלטה במערכת של ערוץ
הספורט.
כלומר אם בשעה  20:00פו רסמה הפניה להשתת פות בתחרות ובמערכת הממ וחשבת
של ערוץ הספורט נקלטה תשובה של משתתף ב שעה  , 20:01וזו התשובה הראשונה
שנ קלטה במערכת  ,תשובה זו תזכה את בעליה ב פרס .
ב מה זו כי ם
3.1

הפרס לזו כים ה יומיי ם – שובר קניה בשווי של  100שקלי ם  .ה שובר שמקבל הזוכה
הוא ל בחי רתו של הזוכה ל אחד מבתי העסק הבאיםSUPER , YELLOW , BBB :
 . FRIENDSבכפו ף למלאי.

3.2

הודעה על אופן ,מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכ ה על ידי החברה  .במידה
והחברה לא תצליח ליצור קשר עם ה זו כ ה ולקבל את אישור ו לזכיה ,בפרטי הקשר
אותו מילאו במסגרת השתתפותם בפעילות ,וזאת ב תוך  3ימי עסקים ,תהיה החברה
רשאית ,אך לא חייבת ,להעביר את הזכיה למשתתף הבא בתור לפי המספר הסידורי
העולה.

תנאים כלליים להשתתפות במשחק
4.1

המידע הנאסף על ידי החברה במסגרת הפעילו ת הי נו רכוש החברה והיא תהיה
ראשית לעשו ת בו כל שימוש ,ובלבד ששימוש במידע לצורך משלוח מידע ,לרבות
מידע אודות פעילויות של ערוץ הספורט ומידע פרסומי ,יהיה בכפוף לסימון "וי"
בקוביה הייעודית לכך במסגרת הליך ההרשמה.

4.2

ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה ובני משפחותי הם מ קרבה ראשונה.

4.3

בהשתתפותו במשחק ,מסכים המשתתף (וככל שהמשתתף הינו קטין ,גם הוריו ו/או
אפוטרופסיו החוקיים) לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את חברת ערוץ הספורט
בע" מ (להלן ולעיל גם " :החברה ") מכל אחריות ו/או טענה בקשר למשחק ו/או
לתקנון ו/או ל בחירת הזוכ ה .

-24.4

ההשתתפות במשחק ,בכל אחד משלביה ,לרבות מימוש הזכ ייה בפרס  ,הינה על
אחריותם הבלעדית של המשתתפים .החברה או מי מטעמה ,לא יהיו אחראים ולא
ישאו בכל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,בין נזק תוצאתי ובין כל נזק אחר אשר ייגרם
למשתתף ו/או לצד שלישי ,כתוצאה מן ההשתתפות במשחק ,או ממימוש הזכייה
בפרס .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה או מי מטעמה ,לא יהיו אחראים לכל
מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו כלפי המשתתפים ,לרבות אך לא רק ,אם
הזכייה בפרס מותנית בהסכמתו ו/או בפעולה של אותו צד שלישי.

4.5

הפרס הינו אישי ,לזוכה בלבד ,ואינו ניתן להע ברה ,להסבה ,לשינוי ,להחלפה או
להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר ,למעט אם החברה
תחליט אחרת.

4.6

כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות הקושרים בפרסים ,ככל שיהיו
כאלו ,יחולו על הזוכים בלבד ולא תהיה ל הם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בקשר ל כך .

4.7

במקרה בו הגיע לחברה מידע ,כי הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו
מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות
הדין מכל בחינה שהיא ,תהיה החברה רשאית שלא למסור לזוכה את הפרס או
לדרשו בחזרה ,ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.

4.8

בהשתתפותם במשחק מביעים המשתתפים א ת הסכמתם מראש לתיעוד ולשידור
זכייתם בכל אמצעי שהוא לפי שקול דעתה של החברה .במקרה של תיעוד כאמור ,כל
הזכויות בחומרים תהיינה של החברה בלבד.

4.9

החברה לא תהיה אחראית לכל תקל ה ו/או שיבוש מכל מין וסוג שהוא ,ב ר שת
האינטרנט ו/או ב איזה מהאתרים ברשת האינטרנט ,לרבות ה את ר  .בנוסף ,החברה לא
תהיה אחראית ל כל תקלה ו/או שיבוש בתקשורת ,במחשבים ובכל אמצעי או תווך
אחר המשמש להעברת נתונים במשחק.

 4.10החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרס ים שיינת נו לזוכ ים או לתנאים
בהם יסופק ו הפר ס ים  .החברה לא תהיה אחראית לכל פגם ,קלקול ,נ ז ק ,אי  -תקינו ת
או אי התאמה בנוגע לפרס ים ו/או לאספקת ם  ,ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה
אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים
את הפרס ים וכל הקשור ב הם .
 4.11על אף כל האמור בתקנון זה ,החברה תהיה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לשנות את תנאי המשחק ותקנון זה  ,לרבות שינו תוקפת ו/או מועדי
המשחק  ,ש י נו י תנאי המשחק ותנאי התקנון ,שינוי ו/או החלפת הפרס ; וכן להפסיק
ו/א ו לבטל את המשחק בכל עת  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה
למשתתפים כל טענה בקש ר לכך .
 4.12תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים .
 4.13משחק זה נועד לשם השעשוע והבידור.
בהצלחה לכולם .ערוץ הספורט בע"מ

