תקנון לאירועי אליפות הקיץ של הוביז בקט רגל – חברת סתיל מערכות בע"מ המפעילה את אפליקציית )ישומון(
הוביז
תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות באירועי אליפות הקיץ של הוביז בקט רגל אשר יערכו
ע"י חברת סתיל מערכות בע"מ בין התאריכים  24/6/2021ועד ה ,31/08/2021 -במספר מקומות אירוח שונים
אשר יפורטו באתר האינטרנט של הוביז.
התקנון ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר להשתתפות באירוע ועצם ההרשמה ו/או רכישת כרטיסים
ו/או ההשתתפות ביום האירוע ו/או טורניר עצמו ומהווה הסכמה מלאה לאמור בו.
"המפיקה"

חברת סתיל מערכות בע"מ ,ח.פ 512813064 .שכתובתה ברנשטיין 31/9
ראשון לציון אשר תפעיל ,תפיק ותנהל בפועל את הפעילות באמצעות
אפליקציית )ישומון( הוביז.

"נותנת החסות"
"אתרי האירועים/המקומות
המארחים"

האירועים יתקיימו במגרשי הקט רגל של רשת "גול טיים מועדוני קט רגל" בתל
אביב ,באר שבע וכפר סבא.

"פרס מקום ראשון"

חברי הקבוצה המנצחת יזכו בשוברים בסכום של  ₪ 5,000אשר יחולקו שווה
בשווה בין חברי הקבוצה ,השוברים שינתנו הם עבור רשת BUYME

"פרס מקום שני"

חברי הקבוצה שיגיעו למקום השני יזכו בשוברים בסכום של  ₪ 1,000אשר
יחולקו שווה בשווה בין חברי הקבוצה ,השוברים שינתנו הם עבור רשת BUYME

"מחזורי האליפות"
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הרשמה כמשתתף תהיה באמצעות אפליקציית הוביז של חברת סתיל
מערכות בע"מ.
קישור לאתר המפיקה להורדת האפליקציה
/https://www.hobizapp.com
הקישור ייפתח רק באמצעות מכשיר טלפון חכם.
במהלך האליפות יתקיימו  8טורנירים ,מכל טורניר יעלו  4מנצחות,
בסה"כ יעלו  32קבוצות לטורניר נוק-אאוט שממנו תצא מנצחת
וסגניתה.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי באפליקציית הוביז.
עלות השתתפות בטורניר עבור קבוצה אחת הינו ₪ 700
התשלום הינו קבוצתי ולא ניתן לשלם עבור כל אדם בנפרד.
שלב א'  -שלב הבתים:
בכל טורניר יהיו  4בתים ,כל בית יורכב מ  4קבוצות.
כל קבוצה תורכב מלפחות  5שחקנים ,כאשר ניתן להוסיף עד  3שחקני
חילוף נוספים )סה"כ  8שחקנים מקסימום לקבוצה(
כל קבוצה תשחק  3משחקים נגד המתחרות שלה בכל בית.
כל משחק יהיה באורך של  15דקות.
על מנת שכולן ישחקו בצורה הוגנת כל הקבוצות בשלב כלשהו במשחק
ישחקו שני משחקים ברצף ,להלן לוח המשחקים:
קבוצה 2
קבוצה 1
קבוצה 4
קבוצה 1
קבוצה 4
קבוצה 3
קבוצה 2
קבוצה 3
קבוצה 2
קבוצה 4
קבוצה 3
קבוצה 1

.10
.11
.12
.13

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעלה לגמר הגדול.
במקרה של שוויון בנקודות ,הפרש השערים יכריע.
שלב ב' – הגמר הגדול
 32הקבוצות שניצחו יוזמנו לטורניר הגמר שיתנהל בצורת נוק-אאוט,
המנצחת ממשיכה והמפסידה תסיים את דרכה.
ניהול המשחקים יהיה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של צוות
שופטים מטעם הוביז )להלן" :צוות השופטים"(.

"משתתף"

אחד מאלה :בגיר ,כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
התשכ"ב ,1962 -ואשר רכש כרטיס השתתפות באמצעות אפליקציית הוביז
וישתתף בתחרות.

"שחקנים מקצוענים/חצי
מקצוענים"

הטורנירים מיועדים לחובבנים בלבד ,לא יאושרו להשתתף שחקנים הרשומים
בליגה פעילה או בליגה אשר בנמצאת בפגרה ,או שחקנים עם כרטיס שחקן
שאינם משחקים בקבוצה פעילה.
שחקנים מקצוענים או חצי מקצוענים אשר ירשמו לטורניר החובבנים לא יורשו
להשתתף בו ולא יקבלו את כספם בחזרה.
במידה ויתגלה במהלך הטורניר כי שחקן מקצועני או חצי מקצועני לקח חלק
פעיל במשחקים ,הקבוצה שלו תיפסל וכל תוצאות המשחקים שלה יחושבו
בתוצאת הפסד של .0-3

"רישום לטורניר"

שלב א'-
•
•
•
•

כל קפטן של נבחרת צריך לפתוח קבוצת גול טיים בהוביז עבור חברי
הקבוצה שלו ,שימו לב כי צריך לבחור לעצמכם שם מיוחד.
כל חברי הקבוצה המשתתפים בטורניר חייבים להיכנס לקבוצת הגול
טיים שפתח הקפטן ,רק שחקנים שנכנסו לקבוצה יורשו להשתתף
בטורניר.
רישום ותשלום  -לאחר שהקבוצה התגבשה הקפטן יכול להירשם
לאירוע בשם כל חבריו.
עלות רישום של קבוצה  ,₪700התשלום הינו קבוצתי ולא ניתן לשלם
עבור כל אדם בנפרד

"הטבות"

הטבות שונות ימכרו או יינתנו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המפיקה
למשתתפים ו/או לצופים באירוע.

"תקנון"

תקנון של האירועים והתנהלות הטורנירים.

 .1פרשנות
 .1.1המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר האירוע,
לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט השונים ,תגברנה לכל דבר ועניין
הוראות תקנון זה.
 .1.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 .1.4תקנון זה מנוסח בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד .התקנון מתייחס לבני שני המינים ,יחיד כרבים
ולהיפך.
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 .2האירועים
 .2.1האירועים יתקיימו במגרשי קט רגל של רשת "גול טיים מועדוני קט רגל" בתל אביב ,באר שבע וכפר
סבא.
הטבות ו/או ההנחות במקום האירוח של כל אחד מהאירועים אשר יקבלו המשתתפים בכל טורניר
יקבעו על ידי המקום המארח ונתון לשיקול דעתו של המארח.
רשימת המקומות המלאה והתאריכים תפורט באתר האינטרנט של הוביז בכתובת
www.hobizapp.com
 .2.2כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד בכל טורניר אשר אותו התחיל ולא יתאפשר
שינוי/איפוס/החלפת מקום ו/או כל שינוי מהסדר אשר נקבע אלא ע"י המפיקה בלבד.
 .2.3לפני תחילת ההשתתפות בכל טורניר יידרש המשתתף לבצע רישום באפליקציית הוביז ולהיכנס
לקבוצת הגול טיים של חבריו ,ובין היתר יידרש למסור את שמו ,וכן פרטים שבאמצעותם ניתן ליצור
עמו קשר ,באופן שיוסבר בקבוצה שתנוהל על ידי המפיקה בתוך אפליקציית הוביז.
 .2.4בעצם רישומו כמשתתף הנו מאשר כי הנו בקיא בחוקי המשחק וכי מובן לו שידע מקדים זה הנו תנאי
ייסודי להשתתפותו כמשתתף באירוע.
 .2.5המשתתף מאשר בזאת כי קרא והבין את האמור לעיל והנו מאשר כי במידה ויתברר כי אינו בקיא
בחוקי המשחק כמפורט בסעיף  ,2.4ניתן יהיה לפסלו מהשתתפות ע"י צוות השופטים מבלי שתהיה
לו כל טענה ו/או מענה בגין כך.
 .3תנאים להשתתפות בתחרות
להלן פירוט התנאים להשתתפות בתחרות:
 .3.1ההשתתפות בתחרות אפשרית למשתתף ,כהגדרתו לעיל ושהנו בקיא בחוקי המשחק כדורגל.
 .3.2כל משתתף בתחרות יקיים את מלוא הוראות תקנון התחרות.
 .3.3הטורנירים מיועדים לחובבנים בלבד ,לא יאושרו להשתתף שחקנים הרשומים בליגה פעילה או בליגה
אשר בנמצאת בפגרה ,או שחקנים עם כרטיס שחקן שאינם משחקים בקבוצה פעילה.
שחקנים מקצוענים או חצי מקצוענים אשר ירשמו לטורניר החובבנים לא יורשו להשתתף בו ולא יקבלו
את כספם בחזרה.
במידה ויתגלה במהלך הטורניר כי שחקן מקצועני או חצי מקצועני לקח חלק פעיל במשחקים ,הקבוצה
שלו תיפסל וכל תוצאות המשחקים שלה יחושבו בתוצאת הפסד של .0-3
 .3.4המפיקה רשאית ,בכל שלב ,לפסול כל משתתף בתחרות שהפר הוראה בתקנון התחרות ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,ולא תהיה לכל משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי
המפיקה ו/או מי מטעמה.
 .3.5ההשתתפות בתחרות היא לגילאי .+18
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 .3.6משתתף שגילו מתחת ל  18שנים והצליח להירשם לאירוע בניגוד לחוקי התקנון לא יוכל להשתתף
בטורניר אליו נרשם וכספי ההרשמה לא יוחזרו.
 .3.7ההשתתפות באירוע לנרשמים מותנת בהגעתם ורישומם בזמן ביום האירוע כפי שנדרש ועפ"י לוח
הזמן שקבעה מפיקת האירוע ,בכל אירוע יצוינו התאריך והשעה המדויקים לתחילת האירוע.
 .4זכייה בפרסים
 .4.1חברי הקבוצה המנצחת יזכו בשוברים בסכום של  ₪ 5,000אשר יחולקו שווה בשווה בין חברי
הקבוצה ,השוברים שינתנו הם עבור רשת .BUYME
 .4.2חברי הקבוצה שיסיימו במקום השני יזכו בשוברים בסכום של  ₪ 1,000אשר יחולקו שווה בשווה בין
חברי הקבוצה ,השוברים שינתנו הם עבור רשת .BUYME
 .4.3בעצם ההרשמה לאירוע ,כל זוכה נותן את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו בפרס ,לפרסום תמונות
ממימוש הפרס וכיו"ב ,וזאת במסגרת אתר המפיקה או במסגרת סיקור של האירוע באמצעי התקשורת
השונים ,וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד המפיקה ו/או מי
מטעמה.
 .4.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.3מאשר כל משתתף וצופה באירוע כי ידוע לו שהאירוע יצולם ויסוקר
ע"י המפיקה ו/או גופי מדיה ולפיכך ייתכן ותמונותיו מיום האירוע יפורסמו באתר המפיקה ו/או
באמצעי תקשורת שונים וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד
המפיקה ו/או מי מטעמה.
 .4.5מובהר בזה שהפרס הינו אישי לזוכה ,ויחולק שווה בשווה בהתאם לכמות הזוכים שיהיו בקבוצה,
ממינימום של  5שחקנים ועד  8שחקנים מקסימום .לא ניתן להמיר ,לשנות או להחליף את הפרס ולא
ניתן להסב אותו או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
 .4.6במידה והזוכה אינו רוצה או אינו יכול לממש את זכייתו ,הפרס יישאר אצל "המפיקה" או אצל "נותנת
החסות" בהתאמה לסוג הפרס.
 .5שונות
 .5.1האירועים ,התחרות וחלוקת הפרסים יהיו בהתאם לתקנון.
 .5.2המפיקה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם
ו/או להפסיק את האירוע ו/או הרישום לאירוע בכל עת ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
ובכפוף לכל דין .מובהר ,כי שינוי כאמור לעיל ,יכנס לתוקפו באופן מיידי ועם פרסום ההודעה על כך
באתר המפיקה.
 .5.3המפיקה תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית 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 שייווצר במהלך
התחרות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 .5.4כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של המפיקה ו/או מי מטעמה -
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לרבות כאלה שנגרמו כתוצאה משיבושים ברשת האינטרנט ,באתר האירוע ובציוד קצה שברשות

המשתמש ו/או שימוש באפליקציית הוביז  -שיבושים כאלה ואחרים לא ייחשבו הפרה של הוראות
תקנון זה ולא יזכו משתתף ו/או צופה ו/או זוכה ו/או מוזמן של הזוכה ו/או מי מטעמם בכל סעד ו/או
זכות ו/או תרופה כנגד המפיקה ו/או מי מטעמה.
 .5.5האירוע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת המפיקה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו ,והם אינם
אלא הזמנה מטעם המפיקה לכל משתתף להציע לה את השתתפותו באירוע ,וזאת ,באופן ובתנאים
המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם בלבד.
 .5.6המפיקה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס או לאי-מימושו ,לכך
שהפרס יהיה לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים ,לתקינותו של הפרס ,או לכל עוגמת נפש או
נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס .המשתתפים פוטרים את המפיקה ו/או מי מטעמה מכל חבות
או אחריות ביחס לפרס.
 .5.7למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה ,מובהר כי האירועים הינם לשם שעשוע בלבד .המפיקה ו/או מי
מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הצופים ו/או הזוכים ו/או המוזמנים מטעם
הזוכים ו/או מי מטעמם ,בקשר עם האירוע ו/או אופן ניהול האירוע ו/או תוצאותיה ו/או הפרס ,וכל
משתתף ו/או זוכה ו/או מוזמן של הזוכה מוותר באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לשינוי או ביטול על כל
טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו בגין התחרות ו/או הפרס ,במישרין ו/או
בעקיפין.
 .5.8המשתתף ו/או הצופה יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכלולה ,ויפצה ו/או ישפה ,לפי העניין ,את
המפיקה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן ,בגין כל
נזק )לרבות ,אך לא רק ,נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(,
הפסד ,אובדן והוצאות ,מכן מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ,הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין ,הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על
פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.
 .5.9ההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי המפיקה וכן על עובדי כל ספק מורשה של המפיקה,
שותפיהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם.
 .5.10בהשתתפותו באירוע מסכים ,מאשר ומצהיר משתתף וצופה באירוע ,כי קרא את התקנון וכי הוא
מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל
דבר ועניין.
 .5.11כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות )כולל בטקסטים ,קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או
לצורך התחרות( הנם רכושה הבלעדי של המפיקה.
 .5.12הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה
לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו .השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מפורשת כי
תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה לתחרות הינה שלושה חודשים ממועד סיום האירוע
והתחרות.
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 .5.13תקנון האירוע יהיה ניתן לעיון באתר המפיקה.

Hobiz App, Find us on:

6

