בס"ד
תקנון לאירוע חנוקטאן  – 2021חברת הקובייה משחקים בע"מ
תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות באירוע חנוקטאן  2021אשר תערך ע"י
"הוביז אפפ" בתאריך ה 2.12.21 -באולם הספורט פתח תקווה ,רחוב אמסטרדם .20
התקנון ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר להשתתפות באירוע ועצם ההרשמה ו/או רכישת
כרטיסים ו/או ההשתתפות ביום האירוע מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.
חב' הוביז אפפ בע"מ ח.פ516441920 .
מרחוב סוקולוב  5/7ראשל"צ
חב' הקוביה משחקים בע"מ ח.פ513146696 .
מרחוב המגשימים  24פתח תקווה

אולם הספורט פתח תקווה ,רחוב אמסטרדם 20
 1500ש"ח בערך של משחקים לבחירה מדוכן הקובייה ביום האירוע.
בנוסף שובר לרשת  Buymeבשווי של ) ₪ 2,000ניתן למימוש לחופשות,
מוצרים ,חוויות ועוד(

חולצות מזכרת של האירוע וכן פרסים נוספים כפי שיוחלט באופן בלעדי
ולפי שיקול דעת נותנת החסות בלבד )הן טיב וסוג הפרסים והן הכמות(
ויחולקו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המפיקה למשתתפים ו/או לצופים
באירוע.
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

1

ההרשמה לאירוע תתאפשר באמצעות רישום דרך האפליקציה
של הוביז בלבד .ניתן להירשם לאירוע ביום הפעילות וזאת בכפוף
למקומות פנויים שנותרו כפי שיוגדרו ויקבעו ע"י מפיקת האירוע.
במהלך יום האירוע יתקיים משחק קטאן אחד עם מעל ל 300
משתתפים בו זמנית.
המשחק יגמר כאשר משתתף יגיע לסכום נק' הניצחון הדרוש.
השחקן שינצח בסבב הגמר יוכרז כזוכה לפי שיקול דעת שופט
מטעם הקובייה משחקים.
ניהול המשחק יהיה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של צוות
שופטים מטעם נותנת החסות )להלן" :צוות השופטים"(.
לוח זמנים:
כניסת קהל ורישום 16:00 -
הדלקת נרות ותחילת משחק 18:00 -
סיום משחק 20:00 -
סיום אירוע וסגירה לקהל הרחב 21:00 -
הזמנים הרשומים כאן הם להערכה בלבד ויתכנו שינויים במהלך
היום.
התייצבות מוקדמת הינה מחייבת.
שחקן שלא התייצב עד  15דקות לפני תחילת המשחק לא ישתתף.

"המפיקה"

"נותנת החסות"

"אתר האירוע"
"פרס ראשון"

"פרסים משניים"

"המשחק"

אחד מאלה :בגיר ,כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
התשכ"ב ,1962 -ואשר רכש כרטיס השתתפות וישתתף בתחרות ו/או קטין
מגיל  14ומעלה אשר חתם הוא וכן אפוטרופוס על טופס הצהרת
אפוטרופוס המאשר את השתתפותו )מצ"ב נספח אישור אפוטרופוס(.
ההשתתפות באירוע תהיה בכפוף לשמירה על הנחיות משרד הבריאות .אי
ציות להנחיות תהווה עילה מוסכמת לאי שיתופו של משתתף באירוע
ולמשתתף לא תהיה כל תלונה ו/או טענה בגין כך.

"משתתף"

מבקר באירוע אשר לו זכות צפייה בלבד ולא הזכות להשתתפות בחלק
התחרותי ונושא הפרסים.

"צופה"

תקנון זה של האירוע והתחרות.

"תקנון"

 .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.
 .2האירוע
 .2.1האירוע יערך באולם הספורט ברחוב אמסטרדם  20בפתח תקוה .ההשתתפות פתוחה לכל
משתתף ,כהגדרתו לעיל.
 .2.2כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד ולא יתאפשר שינוי/איפוס/החלפת מקום ו/או כל
שינוי מהסדר אשר נקבע אלא ע"י נותנת החסות בלבד.
 .2.3לפני תחילת ההשתתפות בתחרות יידרש המשתתף לבצע רישום לאירוע באתר האינטרנט
של המפיקה ובאמצאות אפליקציית הוביז ,ובין היתר יידרש למסור את שמו ,וכן פרטים
שבאמצעותם ניתן ליצור עמו קשר ,באופן שיוסבר באתר המפיקה.
 .2.4בעצם רישומו כמשתתף הנו מאשר כי הנו בקיא בחוקי המשחק קטאן וכי מובן לו שידע
מקדים זה הנו תנאי ייסודי להשתתפותו כמשתתף באירוע.
 .2.5עם הרשמתו לאירוע ,כל משתתף מאשר שידוע לו כי הטורניר הינו משחק עממי ,כאמור
בסעיף  5.7להלן ולא מעניק זכויות כלשהן ,פרט לעצם ההשתתפות באירוע שינוהל על פי
תקנון זה.
 .2.6המשתתף 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.
 .2.7המשתתף מאשר בזאת שקרא את התקנון ואת מדיניות הפרטיות באפליקציית הוביז ,הבין
את משמעותם ואישר אותם באפליקציה.
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 .2.8התשלום באפליקציית הוביז כפוף לתנאי התשלום בה ,לרבות חיוב בעמלות שירות במקרה
הצורך.
 .3תנאים להשתתפות בתחרות
להלן פירוט התנאים להשתתפות בתחרות:
 .3.1ההשתתפות בתחרות אפשרית למשתתף ,כהגדרתו לעיל ושהנו בקיא בחוקי המשחק קטאן.
מחיר כרטיס משתתף –  ₪ 90שכולל:
•
•
•
•

השתתפות בתחרות
סופגנייה מפנקת
שתייה קלה
קופון רכישה בשווי  30ש"ח לרכישה בדוכן הקובייה במקום.

*הקופון מותנה ברכישה מעל  100ש"ח ,מוגבל לקופון אחד לרכישה ביום האירוע בדוכן הקובייה.
 .3.2כל משתתף בתחרות יקיים את מלוא הוראות תקנון התחרות.
 .3.3נותנת החסות 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.
 .3.4ההשתתפות בתחרות היא לגילאי ) .+14כפוף לאישור הורים ,למי שטרם מלאו לו (18
 .3.5ההשתתפות באירוע לנרשמים מותנת בהגעתם ורישומם בזמן ביום האירוע כפי שנדרש ועפ"י
לוח הזמן שקבעה מפיקת האירוע.
 .3.6האירוע יתקיים תחת הוראות מתווה התו הירוק ובכפוף להוראות הממשלה ומשרד
הבריאות.
 .4זכייה בפרס
 .4.1זוכה בפרס הראשון יוכרז בסיום המשחק בכפוף לבדיקה של נותנת החסות.
 .4.2זוכים בפרסי ניחומים במידה ויהיו יוכרזו ע"י המפיקה /נותנת החסות במהלך האירוע ועפ"י
שיקול דעתן הבלעדי.
 .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 ,ונותנת החסות ו/או מי מטעמה.
 .4.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.3מאשר כל משתתף וצופה באירוע כי ידוע לו שהאירוע יצולם
ויסוקר ע"י המפיקה ,נותנת החסות 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 ,נותנת החסות ו/או מי מטעמה.
 .4.5מובהר בזה שהפרס הינו אישי לזוכה .לא ניתן להמיר ,לשנות או להחליף את הפרס ולא ניתן
להסב אותו או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
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 .4.6במידה והזוכה אינו רוצה או אינו יכול לממש את זכייתו ,הפרס יעבור לשחקן שסיים במקום
השני בתחרות.
 .5שונות
 .5.1האירוע ,התחרות וחלוקת הפרסים יהיו בהתאם לתקנון.
 .5.2נותנת החסות 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 מידי ועם
פרסום ההודעה על כך באתר המפיקה.
 .5.3נותנת החסות 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  -לרבות כאלה שנגרמו כתוצאה משיבושים ברשת האינטרנט ,באתר האירוע ובציוד
קצה שברשות המשתמש  -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 .יובהר שמימוש השוברים כפוף לתנאי
השירות ולתקנון של חברת  BUYMEולזוכה לא יהיו כל טענות שהן כלפי המפיקה או מי
מטעמה בעניין זה.
 .5.7למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה ,מובהר כי האירוע הינו 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 ,ו/או נותנת החסות מיד עם
דרישתה הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק )לרבות ,אך לא רק ,נזקים ישירים ,עקיפים,
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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.
 .5.9המשתתף מתחייב לציית לכללי המקום ,לרבות התנהגות נאותה במרחב הציבורי ,איסורים
על עישון באזורים רלוונטיים ,שמירה על הניקיון ,כללי הבטיחות וכיו"ב .הפרה הכללים תהא
על אחריות המשתתף בלבד.
.5.10

משתתף שייקנס בגין עבירה על חוק עזר או כל חוק אחר יהא הדבר על אחריותו

בלבד ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפיקה או מי מטעמה.
.5.11

המשתתף מאשר ומתחייב עוד כי כל הציוד שיעשה בו שימוש לקראת האירוע או

במהלכו לרבות משחקי הקופסה ,אינם שלו ,ואף לא מושאלים לו וכי השימוש בציוד נעשה אך
ורק לצורך האירוע בלבד .המשתתף או כל מי מטעמו ,יעשה שימוש זהיר בציוד וגם לא יגרום
לציוד שום נזק מכוון או נזק הנגרם מחמת רשלנות רבתי או כל נזק אחר שאינו מחמת
השימוש הרגיל בציוד .המשתתף וגם הצופה יקפידו שלא לאכול או לשתות ליד המשחקים.
אחריותו של המשתתף הנו כשל ‘שומר חינם"’ על פי חוק השומרים תשכ"ז
 .5.12ההשתתפות בתחרות זו אסורה על מנהלי ועובדי המפיקה וכן על עובדי כל ספק מורשה של
המפיקה ,שותפיהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם.
.5.13

בהשתתפותו באירוע מסכים ,מאשר ומצהיר משתתף והצופה 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.
.5.14

כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות )כולל בטקסטים ,קבצים וסמלים שייעשה בהם

שימוש במסגרת ו/או לצורך התחרות( הנם רכושה הבלעדי של נותנת החסות או של קטאן
 TMאו של חברת CATAN GmbH
.5.15

הדין 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.
.5.16

תקנון האירוע יהיה ניתן לעיון במשרדי נותנת החסות ובאתר נותנת החסות ובמשרד

רו"ח אורדן דפנא ושות' רואי -חשבון בכתובת  :משכית , 32קומה  1הרצליה פיתוח) .העתק
הימנו יהיה זמין גם במתחם האירוע.
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