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  בע"מ חברת הקוביה משחקים – 2018לארוע חנוקטאן תקנון  

אשר יערך ע"י חברת נושא פרסים  ארועבסדיר את תנאי ההשתתפות הינו חוזה ומטרתו להתקנון זה 

ביום  יערךאשר  סבב תחרות יחידבגני התערוכה תל אביב, ויתקיים  2018דצמבר  4הקוביה בתאריך 

  .הארוע

ההרשמה ו/או עצם ו ארועבבקשר להשתתפות וחובותיהם דים זכויות הצד התקנון ממצה את

   ה הסכמה מלאה לאמור בו.ומהו יום הארוע עצמוההשתתפות ברכישת כרטיסים ו/או 

אשר  ראש העין 27העבודה  שכתובתה 513146696 חברת הקוביה, ח.פ.
  .תפעיל, תפיק ותנהל בפועל את הפעילות

  "המפיקה"
  

  
  .10מספר גני התערוכה תל אביב, ביתן 

  
   "ארועאתר ה"

   
   הכוללת: ערכת קטאן

+ סוחרים  שנה 20מהדורת + יורדי הים קטאן אינקה קטאן בסיס +  
  וברברים.

  "ראשון פרס"

התמודדות על קבלת פרס, באמצעות רישום לתחרות באתר התחרות 
  ;להלן ים, כהגדרתםומשחק במשחק

  
שיוחלט באופן בלעדי חולצות מזכרת של הארוע וכן פרסים נוספים כפי 

ויחולקו ולשקול דעת המפיקה בלבד (הן טיב וסוג הפרסים והן הכמות) 
  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המפיקה למשתתפים ו/או לצופים בארוע.

  

  
  
  
  "משניים םפרסי"

תהיה דרך אתר האינטרנט של חברת הקוביה  שתתףהרשמה כמ .1
פוף ו/או בכניסה למתחם הארוע ביום הפעילות וזאת בכ

למקומות פנויים שנותרו כפי שיפורסם באתר האינטרנט של 
 .www.hakubia.comחברת הקוביה 

שחקנים  252עד  ישתתפו כשבמשחקמשחק קטאן רב משתתפים  .2
 בו זמנית מהם יוכרז זוכה אחד.

בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של צוות ניהול המשחק יהיה  .3
  .(להלן:"צוות השופטים") המפיקהשופטים מטעם 

  "יםהמשחק"

אחד מאלה: בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 
, או קטין שקיבל הסכמת הורהו/אפוטרופסו החוקי 1962 -התשכ"ב

כפוף בוהכול , ולתנאי תקנון זה על כל הוראותיוארוע בלהשתתפותו 
  ארוע. לרכש כרטיס השתתפות ואשר  ובהתאם לתנאי תקנון זה

  "משתתף"

    
בחלק הארוע  ואינו משתתףרכש כרטיס לא  רוע אשר מבקר בא

  התחרותי ונושא הפרסים.
  

  .ארוע והתחרותתקנון זה של ה

  "צופה"
  
  
  "תקנון"
  

  פרשנות .1

 המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .1.2

, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט השונים, עארוהבדבר 

 תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.

  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. .1.3

יחיד . התקנון מתייחס לבני שני המינים, תקנון זה מנוסח בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד .1.4

 כרבים ולהיפך.
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  ארועה .2

. ההשתתפות פתוחה לכל משתתף, 2018דצמבר ל 4ארוע יערך באתר הארוע בתאריך ה .2.1

 כהגדרתו לעיל.

   בסבב המשחק המרכזי.כל משתתף יוכל להשתתף  .2.2

ארוע באתר האינטרנט לפני תחילת ההשתתפות בתחרות יידרש המשתתף לבצע רישום ל .2.3

שבאמצעותם ניתן ליצור עמו  ם, וכן פרטיאת שמו ובין היתר יידרש למסור ,של המפיקה

 . המפיקהבאופן שיוסבר באתר , קשר

 - שר כי הנו בקיא בחוקי המשחק קטאן וההרחבה "קטאןרישומו כמשתתף הנו מאבעצם  .2.4

הנו תנאי וכי ידע מקדים זה  BIG Gameקרא והבין את החוקים למשחק וכי  יורדי הים"

 ייסודי להשתתפותו כמשתתף בארוע.

משתתף מאשר בזאת כי קרא והבין את האמור לעיל והנו מאשר כי במידה ויתברר כי ה .2.5

, ניתן יהיה לפסלו מהשתתפות ע"י צוות 2.4כמפורט בסעיף  אינו בקיא בחוקי המשחק

 השופטים מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או מענה בגין כך.

 תנאים להשתתפות בתחרות .3

  להלן פירוט התנאים להשתתפות בתחרות:

ל ושהנו בקיא בחוקי המשחק קטאן משתתף, כהגדרתו לעיתפות בתחרות אפשרית לההשת .3.1

   .BIG GAMEוהבין את חוקי גרסת המשחק במתכונת  וההרחבה קטאן יורדי הים

 כל משתתף בתחרות יקיים את מלוא הוראות תקנון התחרות. .3.2

- על לפסול כל משתתף בתחרות שהפר הוראה בתקנון התחרות, , בכל שלב,רשאיתהמפיקה  .3.3

פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה לכל משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה 

  .ו/או מי מטעמההמפיקה  בנוגע לכך כלפי 

  זכייה בפרס .4

 .המשחקזוכה בפרס הראשון יוכרז בסיום סבב  .4.1

 זוכים בפרסי ניחומים יוכרזו ע"י המפיקה במהלך הארוע ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. .4.2

, לפרסום זוכה נותן את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו בפרסכל  ,לארועההרשמה עצם ב .4.3

 ארועהשל סיקור או במסגרת  מפיקהאתר הבמסגרת וזאת , תמונות ממימוש הפרס וכיו"ב

מוותר על כל טענה  ואללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוזאת אמצעי התקשורת השונים, ב

 . ו/או מי מטעמההמפיקה נגד בקשר לכך 

. מאשר כל משתתף וצופה בארוע כי ידוע לו שהארוע יצולם 4.3וע מהאמור בסעיף לגרמבלי  .4.4

ויסוקר ע"י המפיקה ו/או גופי מדיה ולפיכך ייתכן ותמונותיו מיום הארוע יפורסמו באתר 

מוותר על  ואללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוזאת המפיקה ו/או באמצעי תקשורת שונים 

 .קה ו/או מי מטעמההמפינגד בקשר לכך כל טענה 
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מובהר בזה שהפרס הינו אישי לזוכה. לא ניתן להמיר, לשנות או להחליף את הפרס ולא  .4.5

 ניתן להסב אותו או להעבירו לצד שלישי כלשהו. 

 שונות .5

 הארוע, התחרות וחלוקת הפרסים יהיו בהתאם לתקנון. .5.1

את תנאיו שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות  המפיקה .5.2

בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה  הארוע ו/או הרישום לארועמפעם לפעם ו/או להפסיק את 

מובהר, כי שינוי כאמור לעיל, יכנס לתוקפו באופן מיידי . המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין

 .המפיקה אתרבועם פרסום ההודעה על כך 

ובנוגע לכל שאלה  תחרותלתהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע  המפיקה .5.3

ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי  הו/או בקשר עמ השתתעורר במהלכ

, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא התחרותשייווצר במהלך 

 תהיה כל טענה בשל כך.

ו/או  המפיקהשל  כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה .5.4

 ארועושים ברשת האינטרנט, באתר הלרבות כאלה שנגרמו כתוצאה משיב - מי מטעמה

לא ייחשבו הפרה של הוראות אלה ואחרים שיבושים כ -ובציוד קצה שברשות המשתמש 

מי מטעמם מוזמן של הזוכה ו/או זוכה ו/או צופה ו/או ו/או  משתתףתקנון זה ולא יזכו 

 . ו/או מי מטעמה המפיקהכנגד  או תרופה/בכל סעד ו/או זכות ו

 למשתתף כלשהו, או בכלל לציבור המפיקה מאת הצעה מהווה אינו זה תקנון או/וארוע ה .5.5

, ארועב את השתתפותולה  להציע משתתף לכל המפיקה מטעם הזמנה אלא אינם והם

 ובהם בלבד. בשלמותם ,זה בתקנון המפורטים ובתנאים באופן וזאת,

-או לאי אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס מטעמה ו/או מיהמפיקה  .5.6

, , לתקינותו של הפרס, לכך שהפרס יהיה לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפיםמימושו

המשתתפים פוטרים את  או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס.

  .פרסיות ביחס למכל חבות או אחר ו/או מי מטעמההמפיקה 

 המפיקה .לשם שעשוע בלבד והינ ארועלמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר כי ה .5.7

 הזוכים הצופים ו/או בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או ויישאלא  ו/או מי מטעמה

 ארועו/או אופן ניהול ה ארועו/או מי מטעמם, בקשר עם ה ו/או המוזמנים מטעם הזוכים

מוותר באופן מוזמן של הזוכה כל משתתף ו/או זוכה ו/או ו/או תוצאותיה ו/או הפרס, ו

על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ובלתי ניתן לשינוי או ביטול בלתי חוזר 

 , במישרין ו/או בעקיפין. ו/או הפרס ו/או נזק שנגרמו בגין התחרות

לפי העניין, את  ויפצה ו/או ישפה, באשר היא, יישא בכל אחריות ו/או הצופה המשתתף .5.8

ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות  המפיקה

כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי  ןכן, בגי

 רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכן מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט

מעשה ו/או מחדל שלא כדין, מנובעת עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ה

קשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה ה

 במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.
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כל ספק מורשה של וכן על עובדי  המפיקהאסורה על מנהלי ועובדי  בתחרותההשתתפות  .5.9

 שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם., המפיקה

, כי קרא את ארועבוצופה מסכים, מאשר ומצהיר משתתף  בארועבהשתתפותו  .5.10

התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי 

 תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

(כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם  בתחרותהרוחני כל זכויות הקניין  .5.11

 .המפיקה) הנם רכושה הבלעדי של התחרותשימוש במסגרת ו/או לצורך 

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט  .5.12

ווה השתתפות בתחרות מהיפו. -הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

הינה שלושה  לתחרותתקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה הסכמה מפורשת כי 

  .והתחרות הארועחודשים ממועד סיום 

 המפיקה ובמשרד רו"ח  ובאתר המפיקהיהיה ניתן לעיון במשרדי  הארועתקנון  .5.13

 .הרצליה פיתוח 1, קומה  32חשבון בכתובת : משכית  -רואיאורדן דפנא ושות' 


