תקנון פעילות :השמות הגדולים של 2616
רקע לפעילות


כל הלוקח חלק זה או אחר בפעילות המוזכרת להלן חל עליו תקנון זה.



הפעילות מופעלת ע"י חברת סיטינט בע"מ (להלן )ONE :ומתקיימת באתר  ONEשכתובתו  www.one.co.ilובאתרים נוספים
אשר עובדים עם  ONEבשיתוף פעולה.



במסגרת הפעילות יבחרו הגולשים את השמות הגדולים של  2010מבין  12קטגוריות לבחירה אשר תיקבענה על פי שיקול דעתה
הבלעדי של מערכת  .ONEמערכת  ONEרשאית לערוך כל שינוי בקטגוריות או באפשרויות בתוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי.



השתתפותם של בני משפחה מקרבה ראשונה של עובדי  ONEאו משרד הפרסום שלמור אסורה בכלל הפעילות .במקרה שישתתפו
לא יהיו זכאים לפרס זה או אחר בפעילות.



 ONEשומרת לעצמה את הזכות לערוך כל שינוי או תיקון בתקנון זה ורשאיות להפסיק/לדחות את הפעילות מכל סיבה שהיא .בכל
מקרה של שינוי תקנון או הפסקת/דחיית הפעילות תפורסם על כך הודעה באתר .ONE



כל הלוקח חלק בפעילות עושה זאת מרצונו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ל ONE-לגבי תשלום על זמנו ,פעולותיו הקשורות
בפעילות או כל טענה אחרת.



כל משתתף בפעילות זו על כל נדבכיה שרשם את שמו או לקח חלק בפעילות ,יהיה חייב לייצג את עצמו ולא יוכל לשלוח כל אדם זה
או אחר מטעמו (לא בן משפחה ,לא חבר וכן הלאה) .אדם אשר ייצג אדם אחר ייפסל.



כל משתתף בפעילות מצהיר כי הוא יודע שבמקרה של זכי יה באחד מהפרסים פרטיו האישיים וצילומו בסטילס ובווידאו יפורסמו
באתר  ONEואף במקומות נוספים .במקרה של קטין יהיה הדבר מותנה באישור אפוטרופסו.



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

בחירת השמות הגדולים של 2616


החל מ 4-בדצמבר  2010ועד ל 30-בדצמבר יבחרו הגולשים את השמות הגדולים של  2010מתוך  12קטגוריות (בכל קטגוריה 6
אפשרויות לבחירה) ONE .שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את תאריכי הפעילות ו/או הקטגוריות ו/או האפשרויות
לבחירה.



מבין כל הבוחרים אשר הכניסו את פרטיהם האישיים המלאים תוגרל ב 2-בינואר  2011חבילת יחיד למשחק באחת מהליגות
באירופה (לא כולל ליגת האלופות וליגה האירופית) במסגרת עונת  .2010/2011מתן הפרס מותנה בדרכון בתוקף בעת נתינתו.



כל איזכור של ניופאן בע"מ באתר  ONEבמסגרת מבצע ההגרלה ,הנו לשם פרסום בלבד ,ולמען הסר ספק מובהר כי ,אין ולא תהא
לניופאן בע"מ כל חלק בהגרלה ולא יראו בה כעורכת ההגרלה או כמשתתפת בה ועל כן ,אין ולא תהא לה כל אחריות כלפי
המשתתפים ,הזוכים וכלפי עורכת ההגרלה.

חלוקת פרסים ואחריות


הזוכה בהגרלה יזכה בחבילת יחיד למשחק באירופה (לא כולל ליגת האלופות והליגה האירופית) על פי בחירתו לאותה עונה
( ,)2010/2011כל עוד בחירתו תינתן בזמן סביר טרם אותו משחק ושיש כרטיסים פנויים .החבילה כוללת טיסות ,שהייה במלון
וכרטיסים למשחק בלבד ואיננה כוללת נסיעות בחו"ל ,ביטוחים ,מסים שונים ,ביקור באתרים או כל דבר אחר שאינו מצוין בסעיף
זה לגבי החבילה .הזוכה יזכה לבחור רק את זהות המשחק ולא דבר מלבד זאת (חברת התעופה ,המלון וכל הכרוך בחבילה יקבעו
באופן בלעדי ע"י  ONE .)ONEאינה אחראית לכשרות האוכל במלון או בכל מקום אחר.



הזוכה בפרס יגיע לקבלו במשרדי  ONEבתאריך ובשעה שתיקבענה בלעדית ע"י  .ONEגולש אשר לא יגיע לקבלת הפרס כפי
שתואם עמו ,ייפסל לזכייה ולא תהיה לו או לי מטעמו כל טענה כלפי .ONE



בכל מקרה של פסילת גולש לזכיה בפרס (כמפורט בהמשך) תתקיים הגרלה נוספת למציאת זוכה אחר וכן הלאה.

אתר הספורט  – ONEבן גוריון  2מגדל בסר  1ר"ג ,טל ,631620110 :פקס631626212 :



מתן הפרס מותנה בהצגת בדרכון בתוקף (גולש אשר לא יציג דרכון בתוקף ייפסל לזכייה) .במקרה ומדובר בקטין מתן הפרס יהיה
מותנה באישור קבלתו ע"י אפוטרופסו של הקטין ( במקרה שלא יציג אישור כזה ייפסל לזכייה) .לגולש (או למי מטעמו) אשר נפסל
לקבל פרס בין אם עקב אי הצגת דרכון בתוקף או בין אם לא הציג את אישור אפוטרופסו לא תהיה כל טענה כלפי .ONE



 ONEתנסה ליצור קשר עם הגולש ששמו עלה בהגרלה תוך  44שעות (לא כולל סופ"ש) מסיום ההגרלה באמצעים סבירים (טלפון
נייד ומייל) ובשעות סבירות .במקרה ולא ייווצר קשר עם הגולש ששמו עלה בהגרלה תוך  44שעות אותו גולש ייפסל .




לגולש (או למי מטעמו) אשר נפסל עקב אי יכולת ליצור עמו קשר ,מכל סיבה זו או אחרת ,לא תהיה כל טענה ל ONE-על פסילתו.
 ONEשומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של משתתף ,לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף
שהשתתף במשחק תוך כדי ביצוע מרמה ,עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב ,אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה
ישירה של מעשה מעין זה.



 ONEרשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל
דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המשחק באופן אחר כלשהו ,גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל .לעניין זה" ,חוסר תום
לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל בפעילות ו/או עם מהות הפעילות ו/או
מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.



חלוקת הפרס הינה באחריותה של  ,ONEואולם הפרס עצמו הינו באחריותם הבלעדית של הספקים/יבואנים/יצרנים ,לפי העניין.
מובהר ,כי  ONEו/או מי מטעמה ,לא תישא בכל אחריות לאיכותו ולטיבו של הפרס ולכל תקלה ,אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם
למקבל הפרס או למי מטעמו .מובהר ומודגש בזאת ,כי  ONEלא תישאנ באחריות מכל מין או סוג שהוא למימוש הפרס ,לרבות
אחריות מכל מין או סוג לגבי נסיעתו לחו"ל ו/או לשהותו בחו"ל של זוכה בפרס ו/או לכניסתו של הזוכה למשחק ,ולזוכה כאמור
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  ONEבגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין במהלך
נסיעתו ו/או שהותו כאמור.



 ONEלא תהייה אחראית לציוד ו/או לרכוש כלשהו שהזוכה בפרס יביא עימו לחו" ל כחלק ממימוש זכייתו ולא תבטחנה את
הזוכה ו/או את רכושו ,ועל הזוכה מוטלת האחריות הבלעדית והמלאה לשמור על הציוד ו/או הרכוש כאמור וכן לדאוג לביטוח
מתאים לכיסוי נזקי גוף ורכוש למשך כל תקופת הנסיעה לחו"ל במסגרת מימוש הזכייה ,לרבות לגבי נזקים העלולים להיגרם
בטיסה ו/או בקשר עמה ו/או במהלך השהות בחו"ל במסגרת הזכייה ו/או בטיסה חזרה ו/או בדרך .כמו כן יובהר למען הסר ספק כי
 ONEאינן אחראית לגבי הגשת מזון כשר במהלך הנסיעה לחו"ל והשהייה בה ,ועל הזוכה מוטלת האחריות הבלעדית בעניין זה.



כל תשלום ו /או הוצאה שיידרשו מהזוכה בפרס ושאינם כלולים בפרטי החבילה המפורשים המפורטים מעלה ,ישולמו במלואם על
ידי הזוכה (לרבות העברות ומיסי נמל ,ביטוח נסיעה והוצאות נוספות).



הזכויות המלאות ,לרבות ,מבלי להגביל ,כל זכות של קניין רוחני ,במסגרת הפעילות ,על פי ההגדרות והמתואר לעיל ,תהיינה
נתונות במלואן ובאופן בלעדי לסיטינט בע"מ.



ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות ONE .ו/או מי מטעמה לא תישא
באחריות לכל נזק ,לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות
ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה.



 ONEלא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים
באתר ,כולם או חלקם ,יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה או מפני
קלקולים ,נזקים או תקלות בתוכנה ,בחומרה ובקווי תקשורת ,אצל  ONEו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה .פעילות האתר
תלויה ,בין היתר ,בצדדים שלישיים ONE .אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהייה אחראית לכל נזק
ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור .מובהר במפורש כי  ONEלא
תישא בכל אחריות במקרה של היעדר גישה ,מכל סיבה שהיא של משתתף לאתר.



 ONEלא תישא באחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תכני מעטפת שהועלו לאתר .יובהר כי בכל מקרה של
שינוי או ביטול הפעילות או כל חלק ממנה ,לא יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי.

אתר הספורט  – ONEבן גוריון  2מגדל בסר  1ר"ג ,טל ,631620110 :פקס631626212 :



הפרס אינו ניתן להחלפה לפרס אחר ע"י הזוכה או להעברה לאדם אחר .כל מקרה של שינוי הפרס יהיה רק על פי שיקול דעתה
המוחלט של .ONE

הצהרות והתחייבויות המשתתף


המשתתף בפעילות מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי ,כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו ,כל דרישה,
טענה ו/או תביעה כלפי  ONEו/או מי מטעמה בקשר ו/או כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו  ,לרבות ,אך לא רק,
בכל מקרה של טעות או בכל הקשור לפעילות .המשתתף מוותר בזאת על כל טענה אם וככל שתהיה לו בקשר לפעילות ולזכייה בה
ו/או כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו בכל מקרה של טעות .



המשתתף מסכים ומאשר בזאת ל ONE-ו/או למי מטעמה ,באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לשינוי ,לעשות כל שימוש בתכנים ששלח
לאתר ,בכל אמצעי מדיה שהוא ,בכל מקום בעולם ,לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ,לרבות ובין היתר באינטרנט ,בסלולר,
בעיתונות ו/או בטלוויזיה ,וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה כספית או אחרת בגין השימוש כאמור ,גם במקרה בו  ONEאו מי מטעמה
יפיקו הכנסה כלשהי בגין השימוש כאמור .בין היתר ONE ,תהיה רשאית לבצע כל פעולה בתכנים ,לרבות עריכה ו/או שינוי לצורך
שידורם ו/או העברתם ו/או הפצתם ו/או הצגתם ו/או לצורך התאמתם לסוג השירות ו/או לציוד הקצה הרלבנטי ,לרבות הקלטה,
עריכה ,שידור ,שליחה וכיו"ב.



מבלי לגרוע מהאמור מעלה ,המשתתף מתחייב ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ONEו/או
גולשים באתר בכל הקשור לשימוש בתכנים.

פיקוח ובקרה על התכנים


 ONEעושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח פיקוח ובקרה אודות התכנים המוצגים באתר ,לרווחת גולשי האתר ,מבלי שחלה
עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן ומבלי שהדבר יטי ל עליה אחריות כלשהי לקטעים כלשהם שיועלו באתר.



למרות האמור לעיל ,מוסכם על המשתתף כי אמצעי הפיקוח שמפעילה החברה אינם מבטיחים מניעה ו/או אכיפה מוחלטת של
תכנים בוטים ו/או פרובוקטיביים ו/או תכנים המפרים זכויות יוצרים כלשהן ,והחברה אינה מתחייבת כי כל התכנים כאמור
יחסמו או יוסרו מיידית.



במידה ולדעת המשתתף תכנים כלשהם המוצגים באתר הנם פוגעים ו/או מפרים זכויות כלשהן ו/או אינם עומדים בהוראות ותנאי
תקנון זה ,באפשרותו ליצור קשר עם האתר בדוא"ל  ONE .ONE@ONE.CO.ILתעשה את מירב המאמצים על מנת להתחשב
בכל פניה כאמור ,ובמקרה בו  ONEתמצא לנכון ,לפנים משורת הדין ,לסייע לבקשת ו/או לפניית גולש ,אין לפרש סיוע זה כמטיל
אחריות כלשהי על .ONE



 ONEרשאית לא להציג ו/או להסיר מהאתר תכנים אשר יימצאו לא ראויים ו/או פוגעים ו/או מפרים זכויות כלשהן ו/או שאינם
עומדים בהוראות ותנאי תקנון זה ו/או אשר התקבלו בגינם תלונות כלשהן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וזאת בין
היתר בהתאם לבקשות של גולשים.

שמירת פרטיות


בעצם הגלישה והשימוש באתר המשתתף מסכים לכך ש ONE-ו/או נותן חסות לפעילות תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו,
בין היתר לצרכי משלוח עדכונים ,מידע פרסומי ,מידע שיווקי וכיו"ב עפ"י דין .במידה ו והמשתתף אינו מסכים לאמור ,עליו להודיע
על כך בכתב ל ONEו/או לנותן החסות.



השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצדו לכך ש ONE-תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידו באתר ,בין היתר
באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים אחרים ONE .רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על האתר
ו/או פיתוח האתר ו/או שמירה על איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של החברה ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
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 ONEתשמור על פרטיות הגולשים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין ,למעט פרטים
ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו.

סמכות שיפוט והדין החל


על תקנון זה ,פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה
בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.



תקנון זה מיועד לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם כלשהו העושה שימוש באתר  - ONE .ONEלרבות מנהליה ,בעלי מניותיה,
עובדיה ו/או מי מטעמה.



 ONEשומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את ו/או הוראות התקנון ,בכל עת ,ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.



בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות התקנון ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,תהיה  ONEזכאית
למנוע את השתתפותו בפעילות ו/או בזכייה ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדן ו/או כנגד מי מטעמן בגין הפסקת
ההשתתפות בפעילות ו/או בזכייה ,כאמור.
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