תקנון ותנאי השתתפות במבצע "רשת חברים "2012

ברוכים הבאים למבצע "רשת חברים  "2012המתקיים החל מיום  7/12/2012עד ליום ( 15/1/2013להלן:
"המבצע").
המבצע מנוהל על ידי אתר "סקרנט" ,באמצעות חברת סקרנט בע"מ ,ח.פ"( 514038249 .המפעילה").
מובהר בזאת כי בהשתתפותך במבצע הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה
/או דרישה כנגד המפעילה בקשר עם
להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו
השתתפותך כאמור  .יובהר למען הסר ספק כי אם אינך מסכים לתנאי התקנון  ,כולם או חלקם  ,אינך
רשאי לשחק ו/או להשתתף ו/או לעשות כל שימוש במבצע למטרה כלשהי.

 .1הוראות כלליות
 .1.1הוראות תקנון זה יחולו על ההשתתפות שלך במבצע ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך
לבין המפעילה.
 .2.1אנא קרא את התקנון במלואו .
 .3.1המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו /או לעדכן את התקנון בכל עת ו /או להפסיק את
המבצע ו /או המבצע לפני המועד המתוכנן או להמשיכו מעבר למועד זה בכפוף ליתר הוראות
תקנון זה ולהוראות הדין החלות על המבצע  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  ,ללא צורך
במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ו /או בכל מקום זמין אחר .
 .4.1בכל 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  .הוראות התקנון ה מנוסחות
בלשון זכר הנן לצורכי נוחות בלבד  ,אולם מתייחסות  ,כמובן ,גם לנשים  .השימוש בלשון יחיד
מתייחס לרבים וכן ההיפך  ,לפי העניין .
 .5.1החלוקה לסע יפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות  .כל
מקום שנאמר בתקנון זה "זוכה"" ,זכאי לפרס" ו/או "משתתף" ,הכוונה הינה גם לאדם כאמור
שהנו קטין ואולם הכללים הפרוצדוראליים בקשר לזכייתו והפעולות הנדרשות לכך  ,יחולו גם
על הוריו ו/או מי מטעמו.
 .6.1מסירת שמות משתתפים חדשים  ,כהגדרתם בתקנון זה  ,על ידך  ,מהווה הסכמה מצדך לכך
שהמפעילה יכולה לקיים פיקוח אודות מסירת השמות על ידך ועל השימוש הנעשה על ידך
באתר ו /או ההשתתפות שלך במבצע  ,לצורך זיהוי המשתתפים במבצע ו /או לשם פיקוח ו /או
בקרה על המבצע ו /או לצרכים אחר ים בקשר עם אלה ו /או לצורך קיום הוראות כל דין ,
המפעילה רשאית להשתמש בכל מידע על שימוש כאמור לרבות פרטיך האישיים כפי שיימסרו
על-ידך באתר.
 .7.1ההשתתפות במבצע פתוחה לכל מי שהינו כשר לפעולות משפטיות כהגדרת מונחים אלה בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  ,תשכ"ב ,1962 -ושהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר
שהייה חוקית בישראל .
 .8.1השימוש ו/או ההשתתפות במבצע ו/או בקבלת הפרסים ,אינם כרוכים בתשלום.
 .9.1הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שמחובתך לבדוק מעת לעת  ,אף לאחר שגלשת ו /או נרשמת
באתר ,את תקנון האתר ,ובאם בוצעו שינויים כלשהם בתוכנו .
 .2הגדרות
בתקנון זה ,יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם  ,אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת :
"המפעילה" – סקרנט בע"מ ,שכתובתה ברחוב הרצל  ,93פתח תקווה ,לרבות ולא רק מי מטעמה .
"משתתף" – מי שרשאי להשתתף במבצע בהתאם לתנאי תקנון זה .
"משתתפ/ים חדש/ים" – אדם שנרשם לאתר כהגדרתו להלן  ,במהלך תקופת המבצע בלבד  ,אשר לא
היה רשום קודם בכל אופן שהוא (כולל בשם אחר) באתר.

"אתר"  -אתר "סקרנט" שכתובתו היא  www.sekernet.co.ilאו כל כתובת חלופית אחרת
שתפורסם ע"י "המפעילה".
"הוראות התקנון" -ההוראות המופיעות בתקנון זה .
"תקופת המבצע" – מהלך התקופה שבין _ ב_______  2012 ,ועד ___ב 2012 ,_______ -ועד בכלל.
"המבצע" – כמתואר בסעיף  3להלן.
"פרסים" – הפריטים הבאים לצורך המבצע – והם בלבד  -על-פי הפירוט הבא (כל פריט מבין
הפריטים שלהלן" :הפרס"):
 .1שלושת המשתתפים שצירפו את מספר המשתתפים הישירים החדשים (כהגדרתם בתקנון זה )
הרב ביותר במהלך תקופת המבצע (,מינימום  20משתתפים) והכל בתנאים המפורטים להלן  ,יזכו
בשובר "הזמנה טעימה " שאת פרטיו ניתן למצוא באתר  , www.raayonit.co.ilלפי הפירוט
שלהלן:
 .aמקום ראשון :שובר בשווי ;₪ 250
 .bמקום שני :שובר בשווי ;₪ 200
 .cמקום שלישי :שובר בשווי ;₪ 150
 .2שלושים המשתתפים הראשונים אשר כל אחד מהם יצרף  ,החל מיום התחלת תקופת המבצע ,
ועד לסיומה  ,עשרים משתתפים ישירים חדשים לפחות  ,והכל בתנאים המפורטים להלן ,יזכו בשובר
"אקסטרא בילוי" .דוגמאות לשובר ניתן לראות באתר .http://www.xbonus.co.il/
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרסים בפרסים דומים .

"זוכה" – משתתף במבצע ,אשר מתקיים לגביו אחת מהבאים  )1( :המדורג כמי שהביא ראשון בזמן
ו/או שני עד למספר שלושים מבין כלל המשתתפים במבצע לרישום עשרים משתתפים ישירים
חדשים ,כהגדרתם לעיל  ,לאתר והכל בכפוף לתנאי תקנון זה ובלבד שלא זכה בפועל ו /או דורג כבר
במקום גבוה ו /או זהה המזכה בפרס במסגרת המבצע ; ( )2המדורג כמי שהביא לרישום מספר
המשתתפים הישירים החדשים (כהגדרתם לעיל ) הגבוה ביותר ו /או השני ו /או השלישי מבין כלל
המשתתפים .לצורך תקנון זה הגדרת זוכה בפרט  ,משתתף ייחשב שהביא לרישום משתתף חדש אך
ורק בהתקיים אחד משני המקרים הבאים  )1 ( :המשתתף החדש ציין בטופס ההרשמה שלו לאתר
כי הופנה ע"י חבר ורשם את קוד ה משתתף במקום המיועד לכך ; ( )2המשתתף החדש נרשם דרך
קישור להרשמת חברים דרך האתר שקיבל מהמשתתף  ,והקשר ביניהם נרשם באופן אוטומטי
במערכת.
"זכאי לפרס" – זוכה שנתקיימה לגביו ההגדרה בסעיף  5.1להלן.

"זוכי מילואים " –  30המשתתפים אשר הביאו ראשונים בזמן לרישום עשרים משתתפים ישירים
חדשים לפחות לאחר כל הזוכים  ,במהלך תקופת המבצע  .זוכי המילואים ישמשו כמחליפים לצורך
זכייה באיזה מהפרסים  ,זאת למקרה ש מי מ הזוכים ו/או זוכים שידורגו אחריהם כמחליפים לצורך
זה ,לא יאותר ו /או ייפסל בהתאם ל תקנון זה  .זוכה המילואים אשר הביא ראשונים בזמן לרישום
עשרים משתתפים ישירים חדשים לפחות מבין זוכי המילואים יבוא ראשון במקום זוכה שנפסל
ושאין זוכה אחר שיחליפו בין מפני שמחליף כאמור כבר זכה בפועל ו /או הנו זכאי לפרס  ,ובין מפני
שנפסל ואין זוכה אחר תחתיו ע "פ רשימת הדירוג  .במקרה כזה ימו קמו בהתאם מחדש יתר זוכי
המילואים על פי המקומות המתאימים לאחר הפסילה ,וחוזר חלילה.
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 .3תאור המבצע
.1.3
.2.3
.3.3

.4.3
.5.3

השתתפות במבצע תתאפשר למשתתפים כהגדרתם לעיל בלבד .
מטרת המבצע הנה צירוף כמה שיותר משתתפים חדשים לאתר "סקרנט".
צירוף משתתפים חדשים יתאפשר באמצעות אחת משתי האופציות ה באות:
 .1.3.3ציון ,על ידי משתתף חדש  ,בטופס ההרשמה שלו לאתר כי הופנה ע "י חבר ור ישום את
קוד המשתתף במקום המיועד לכך ;
 .2.3.3רישום של משתתף החדש דרך קישור להרשמת חברים דרך האתר שקיבל ממשתתף.
המפעילה רשאית ותהיה רשאית להוסיף ו /או להוריד ו /או לשנות כל פעולה ו /או מאפיין
במבצע .שינויים אלה יהיו זמינים לכלל המשתתפים במבצע .
חל איסור להפעיל ו /או לאפשר הפעלה בכל צורה ואופן כלשהם  ,של יישומי מחשב או
כל אמצעי אחר  ,לרבות תוכנות מסוג  Crawlers, Robots, Script, Botוכדומה,
לצורך ו/או בקשר עם שימוש ו/או השתתפות במבצע.

 .4דרוג המשתתפים ותנאים לזכייה בפרסים
תנאים הכרחיים לזכייה בפרסים
 .1.4יובהר כי בדירוג הזוכים בפרסים  ,בגין המבצע  ,ייכללו רק מי שרשאים להשתתף במבצע על פי
הוראות תקנון זה  ,שהינם רשומים כמשתתפים באתר והביאו לצירוף של לפחות עשרים
משתתפים ישירים חדשים במהלך תקופת המבצע  ,כל אחד.
 .2.4יובהר כ י המפעילה ו /או מי מעובדיה ו /או מנהליה לרבות ומבלי להגביל יועץ ו /או פרסומאי ,
ו/או מי מטעמם ו /או בני משפחותיהם של כל אלה  ,אינם רשאים לזכות ו /או להשתתף במבצע
לצורך זכייה באיזה מהפרסים וממילא תיפסל מועמדותם לזכייה ככל שתהא (לעניין סעיף זה ,
"בן משפחה" לרבות בן-זוג ,ידוע/ה בציבור ,הורה ,ילד ,אח או אחות).
 .3.4המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר שימוש ו /או השתתפות במבצע ו /או לא להעניק
איזה מהפרסים למשתתף שיימצא לגביו כי נהג במרמה ו /או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע
זה ,לרבות ומבלי להגביל בקרות אחד מהמקרים הבאים :
חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס .

ספק באשר לאמיתות זהותו ו /או כשרותו המשפטית ו /או רצונו להיות מצורף כמשתתף

ו/או יכולתו להיות משתתף פעיל  ,של אחד מהמשתתפים החדשים שצורפו על ידי הזוכה הטוען
לפרס
סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת כל פרטיו של הזוכה .

סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) ,לאשר בחתימה את קבלת הפרס .

הזוכה בפרס הוא קטין  ,ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס .

כל סיבה אחרת אשר יש בה ,על פי הדין ,לעכב או לבטל את מסירת הפרס .

הפרת תקנון זה ו/או הוראת כל דין.

דרוג המשתתפים
 .4.4במהלך תקופת המבצע ועד יום טרם מועד סיומה  ,בשעה  ,23:59ירוכזו מספרי המשתתפים
החדשים שלרישומם הביא כל משתתף  ,והמועד בו עשה זאת ביחס ליתר המשתתפים  .אפשרות
ההשתתפות במבצע תיסגר במועד הסיום האמור  ,בשעה "( 24:00מועד הסגירה").
 .5.4דרוג המשתתפים יבוצע במהלך המבצע ועד חמישה ימי עסקים לאחר מועד סיומו  .במקרה של
כל אילוץ טכני ו /או אדמיניסטרטיבי ו /או אופרטיבי ו /או אילוץ אחר הקשור ב כוח עליון  ,אשר
לא יאפשר את האיסוף ו/או הדירוג כאמור לעיל  ,יבוצעו אלה במועד הקרוב ביותר האפשרי.
 .6.4דרוג המשתתפים יבוצע באמצעות תוכנה ממוחשבת.
 .5חלוקת הפרסים ותנאי מימושם
 .1.5לאחר רישום כל פרטי הזוכים בפרסים יפורסמו שמותיהם באתר  ,בכפוף ליתר הוראות תקנון
זה ולהוראות הדין  .המפעילה תיצור קשר עם הזוכים על פי מספרי הטלפון ו/או פרטי זיהוי או

-3-

.2.5

.3.5
.4.5
.5.5
.6.5
.7.5

קשר אחרים שהוזנו באתר  .במעמד זה תבצע המפעילה אימות פרטי הזכייה עם כל זוכה .זוכה
(להלן " :זכאי
שבוצע לגביו אימות כאמור לשביעות רצונה של המפעילה יעודכן על זכייתו
לפרס").
זוכה שלא אותר כאמור בסעיף  5.1לעיל ,תישלח אליו הודעה על זכאותו לפרס  ,בדואר רשום
ע"פ הפרטים שהוזנו לגביו באתר  .במידה ותוך  14ימים מיום פרסום סופי של שמות הזוכים
באתר ו/או מיום משלוח ההודעה בדואר רשום לא ייווצר קשר עם הזוכה ו/או שלא יאותר ו/או
שיתברר כי לא עמד בכל תנאי ההשתתפות במבצע מכל סיבה אחרת ע "פ תקנון זה  ,ייפסל זוכה
זה ובמקומו יבוא זוכה שדורג לאחריו ("זוכה חלופי ") וסעיף  5.1יחול לגביו בהתאמה  ,וכך
הלאה לגבי יתר המקומות המזכים בפרס .
ככל שנקבעו כל הזוכים החלופיים וטרם נקבעה הזכאות לכל הפרסים  ,יבוא במקום כל זוכה
חלופי זוכה מילואים והוראות סעיפים  5.1ו 5.2-יחולו בהתאמה ובשינויים המחויבים .
זכאי לפרס יקבל פרס בהתאם למפורט בהגדרת הפרס שלעיל.
/או
מימוש הזכייה הינו אישי בלבד והמפעילה תהיה רשאית לאמת את זהות הזכאי לפרס ו
פרטיו בכל דרך לשביעות רצונה  ,המותרת בדין  .הפרס יישלח לזוכה בדואר רשום ויימסר בכפוף
לאישור מסירה.
למרות האמור לעיל  ,מובהר בזאת  ,כי המפעילה תהיה רשאית  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להסכים לשינוי בזהות מקבל פרס כלשהו מבין פרסי המבצע  ,לפי בקשתו בכתב של זכאי לפרס
כלשהו אשר יעמוד בתנאים שתקבע המפעילה .
הפרסים שיוענקו במסגרת המבצע אינם ניתנים להסבה ,לשינוי ,להחלפה ,או להמרה ,לא בכסף
ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר וכן לא יוחז ר כסף במקרה של אי מימוש הפרס .
בסמכות המפעילה לסטות מהוראות סעיף זה ע "פ שיקול דעתה הבלעדי .

 .6פרסום תקנון המבצע ותוצאות המבצע
 .1.6פרסום תוצאות המבצע ושמות הזוכים יבוצעו באתר ו /או בכל מקום זמין אחר ע "פ שיקול
דעתה של המפעילה.
 .2.6העתקי תקנון זה ,תקנון המבצע ,ימצאו לעיון באתר וכן במשרדי הנהלת המפעילה  ,על-פי
כתובותיהם המפורטות בתקנון זה ויהיו פתוחים לעיון על ידי כל המעונין בכך ללא תשלום .
 .7פטור מאחריות
 .1.7כל משתמש ו /או משתתף ו /או זוכה ו /או מי שזכאי לפרס במבצע פוטר את המפעילה ו /או מי
מעובדיה ו/או מנהליה ,ו/או מי מטעמם של כל אלה ,מכל טענה ו /או תביעה בכל הקשור ל מבצע
ו/או למבצע ו/או לדירוג הזוכים ו /או הזכאים לפרסים  ,למעט התחייבותה של המפעילה למסור
את הפרסים לזוכים אשר זכאים לכך בכפוף ליתר האמור בהוראות תקנון זה .
המבצע ו /או
 .2.7מובהר בזאת כי המפעילה ו /או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר עם
המבצע ו /או הפרסים  .המפעילה פוטרת מראש את אלה מכל טענה אשר עניינה בקשר עם
המבצע ו/או המבצע ו/או הפרסים ו/או תקנון זה ככלל .
 .3.7המפעילה וכל צד שלישי אינם אחראים באופן כלשהו לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשל במערכת
ההרשמה באתר  ,ו/או לכל פגם במערכת ההרשמה  ,ו/או לכל פגם במערכות המחשוב אשר
באמצעותן מופעל המבצע  ,לרבות תקלות או טעויות מכל מין וסוג הקשורות בתקשורת ו /או
בהתחברות ו/או בעיכובים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו  ,הושמדו ,נחשפו שלא לצורך
ביצוע תקנון זה ו /או שובשו  ,פרטי המשתמש ו /או המשתתף  ,או חלק מאלה  ,לרבות בקשר עם
עובדת שימוש ו/או השתתפות במבצע ו/או במבצע.
 .4.7המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור  ,ככל האפשר  ,על סודיות המידע
שנמסר על ידי המשתמש  .ואולם ,אין ביכולתה של המפעילה להבטיח לחלוטין גישה בלתי
מורשית ו /או פריצה של גורמים עוינים ו /או חדירת וירו סים או מזיקים אחרים  ,למחשבי
המבצע ו/או המבצע  .בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכוח עליון ,החברה לא תהא
אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא  ,עקיף או ישיר  ,שייגרם ל משתמש ו/או למי מטעמ ו אם מידע
זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה .
 .5.7במקרה של תקלה ו/או טעות  ,תהיה המפעילה רשאית עפ "י שיקול דעתה לבטל את המבצע ו /או
המבצע ו /או רישום הזוכים ו /או הזכאים לפרס ו /או לשנות את כמות הפרסים העומדים
לחלוקה ,ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון  .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת
לתקנון המבצע ותחייב כל משתמש ו /או משתתף במבצע ו/או במבצע.
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 .6.7המפעילה ו /או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו ב אחריות בכל צורה או אופן בגין מימוש
ו/או אי מימוש הזכייה ו /או הפרסים במלואם ו /או בחלקם עקב נסיבות שאינן תלויות בהן ו /או
בגין כל שיבוש ,עיכוב ,דחייה ,חוסר שביעות רצון או כל פגם אחר .
 .7.7האחריות ל טיב איכות והתאמת פרסי המבצע  ,תחול רק על ספקי המוצרים ו /או השירותים
בהם מזכים הפרסים ו לא תחול בשום מקרה על המפעילה ו/או מי מעובדיה ו /או מנהליה ו /או
מי מטעמם של כל אלה.
 .8סמכות להכריע
 .1.8המפעילה מ וסמכת באופן בלעדי ליתן כל הוראה משלימה לגבי אופן ניהול המבצע ו /או המבצע
ולקבוע כל הוראה שאין תשובה לגביה ב הוראות תקנון זה  ,הכל בכפוף ל יתר הוראות התקנון
ולהוראות הדין.
 .2.8בכל מקרה של מחלוקת בין המפעילה לבין משתתף במ בצע ו /או במבצע אם באשר לאופן ניהול
המבצע ו/או המבצע ו /או תוצאותיהם וכן בכל מקרה של מחלוקת בעניין פרשנות התקנון  ,תהא
מסורה ההכרעה באלה באופן בלעדי למפעילה והכרעתה תהיה סופית ותחייב את כל הצדדים .
 .9קניין רוחני
 .1.9כל זכויות הקניין הרוחני במבצע  ,לרבות פטנטים  ,זכויות יוצרים  ,סימני מסחר וסודות
מסחריים ,ככל שישנם  ,הנם רכושה הבלעדי של המפעילה ו /או של צדדים שלישיים אחרים ש-
המפעילה קיבלה מ הם רשיון שימוש כדין  .זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה  ,קוד
מחשב ,קובץ גרפי  ,שמות וסמלים מסחריים (לוגו) ,טקסט וכל חומר אחר הכלול במבצע  .אין
להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ "ל בלא קבלת הסכמתה של
המפעילה ו/או צדדים שלישיים אחרים לפי העניין  ,וזאת בכתב ומראש.
 .01דין ,שיפוט והתיישנות
 .סמכות השיפוט

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד
.1.01
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב .
תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד המפעילה ו /או מי מעובדיה ו /או מ נהליה ו /או מי
.2.01
מטעמם של כל אלה ,בכל עניין הנובע מ המבצע ,היא  90יום מתום תקופת המבצע .
 .11שאלות ובירורים
לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני
.1.11
support@sekernet.co.il
הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע ומאחלים לך ה צלחה רבה.
ט.ל.ח.
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