
   Land iber fBפעילות תקנון 

 כללי  .1

עורכת    10-15.7.21  -וב  7-8.7.21  תאריכיםב 1.1 להלן(,  הפעילות   תקיים  פעילות  )כהגדרתה 

 (."פעילותה")להלן:   Bfiber Landשיווק וקידום מכירות שייקרא 

 )כהגדרתה להלן(.  פעילות הבמשך כל תקופת  מתחם נמל תל אביבב תקיים ת פעילותה 1.2

 מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.   1.3

ולא   1.4 לנוחות ההתמצאות בלבד  לעניין פרשנות    אהת כותרות הסעיפים הינן  להן משמעות 

 התקנון. 

 הגדרות .2

 למונחים הבאים תהא בתקנון זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן: 

בית אמרגד, מרחוב  ,  . 520031931צ , ח.הישראלית בע"מ  החברה  בזק  - "  פעילותה"עורכת   2.1

 . , פתח תקווה32שחם 

ב  -"  פעילותה  כתעור"עוזר   2.2 מכירות  לקידום  סוכנות  פרומרקט  סער  ח.פ.  חברת  ע"מ, 

 .6602301ביב אל , ת7רחוב סלומון  , מ511496606

בזק בנמל תל אביב על גבי מסך ריצפתי המהווה מתקן  תחרות ריצה בעמדת  –" פעילותה" 2.3

-20:30)בין השעות  ."(המתקן)להלן: "  מטרים(  25    זמן ריצה של )  ריצהלמדידת מהירות  

21:30 .) 

 #/www.bezeq.co.il/internetandphone/internet/bfiberland – "פעילות"אתר ה 2.4

פתוח להשתתפות של כל תושב ישראל,   פעילותה  -"  פעילות"משתתף ב   ו/או "משתתף"   2.5

מעל  ה  ים שנ  5  שגילו  תקופת  תחילת  משתתףפעילותבמועד  לגיל    .  אישור    18מתחת  עם 

ו/או כל    חולי לב ו/או נשים בהריון למעט    ובכפוף לאמור להלןובליווי מבוגר    אפוטרופוס

מקבל    פעילותכל המעוניין להשתתף ב.  אשר אינה מאפשרת כל פעילות ספורטבעיה רפואית  

רק מי שקיים ומילא אחר  זה. יובהר כי  על עצמו, בעצם השתתפותו, את כל הוראות תקנון  

 .  פעילותכל הוראות התקנון ייחשב כמשתתף ב

ישמע להוראות הסדרנים בכל עת, יעלה   משתתף לא יעלה על המתקן עם מזון ו/או שתייה,

המשתתף למתקן תפוס, ירוץ על מסלול מואר בלבד.  עם נעליים סגורות בלבד, לא יעלה  

 הזנקתו ולאחר שקיבל אישור מהמפעיל.  יעלה על המתקן רק בהשמע האות ל 

 . ביוםבלבד  מובהר בזאת כי כל משתתף יכול להשתתף בפעילות פעם אחת 

הינם לשיקול דעתה הבלעדי  הרמקול  וכל מאפיין אחר של  דגם  ,  רמקול )סוג    –  "הפרס" 2.6

 של עורכת הפעילות(.והמוחלט 

דהיינו,    רהתוצאה הטובה ביותהשתתפותו קיבל את  ביום    אשר  פעילותמשתתף ב  -"  זוכה" 2.7

-20:30)בין השעות    אותו היום של  מבין המשתתפים    , מטרים  25  שלהקצר ביותר  זמן ריצה  

21:30) . 

 זוכים.   8, סה"כ פעילותבמהלך תקופת ה  פעילותזוכה אחד בכל יום 

http://www.bezeq.co.il/internetandphone/internet/bfiberland/
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לזוכה שנפסל לא תהיה כל טענה כנגד    .זוכה שלא עמד בכל תנאי התקנון  -"זוכה שנפסל"   2.8

 ו/או מי מטעמם בגין כך.  פעילות ו/או עוזר עורכת ה  פעילותעורכת ה 

 פעילותתקופת ה .3

בשעות  10-15.7.21  -וב   7-8.7.21בתאריכים  ערך  ת  פעילות ה 3.1 )להלן:  בלבד    20:30-21:30, 

 . "(פעילותהתקופת "

עפ"י    פעילות רשאית להאריך או לקצר או לשנות או לבטל את תקופת ה   פעילותעורכת ה 3.2

ו/או בכל אמצעי מדיה    פעילותה  כאמור יפורסם באתרשינוי או ביטול  .  שיקול דעתה הבלעדי

 .פעילותשיבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ה אחר

 הפרס קבלת ואופן הזוכה .4

המברך אותו על זכייתו.    פעילותשמסר בעת הרישום לכל זוכה יקבל מייל לכתובת האימייל   4.1

הב  רשם  שהזוכה  לכתובת  יישלח    הפרס מתום    30עד  וזאת    לפעילות  הרשמהטופס  יום 

 . ורק לאחר שזוהה וקיים את האמור להלן בסעיף זה  כולה הפעילות

 . שירותים או טובין , כסף, אחריםבפרסים  הפרס לא ניתן להמיר את  4.2

לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או חלק מרכיבי הפרס או להוסיף  רשאית  פעילותה עורכת 4.3

לא תעמוד כל טענה    פעילותעליו פרטים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים ב

 בקשר עם האמור. 

ינסה ליצור    ם בתום תקופת הפעילות, עורך הפעילות ו/או עוזר עורך הפעילות ו/או מי מטעמ 4.4

הניסיונות ליצור קשר עם    בעת ההרשמה.  ורשמ, על פי מספר הטלפון שהזוכיםקשר עם  

השעות    הזוכים בין  חול  בימי  הערב  17:00ועד    09:00יעשו  בשעות  אחת  פעם  ובנוסף   ,

קשר  ליצור  ינסה  הפעילות  עורך  עוזר  ו/או  הפעילות  עורך  נציג  סבירים.  זמן  במרווחי 

ש  הזוכים    עם עד  באופןבפרס  יתפרסו  הניסיונות  פעמים.  היום     לוש  שעות  פני  על  סביר 

    האמורות לעיל.

 

. ו/או עם האפוטרופוס שלו בהתאם  הזוכהקיום שיחה בפועל עם    –משמעה  "יצירת קשר"  

זוכה  הודעה בדבר מעמדו כ  לזוכהנציג עורך הפעילות ו/או עוזר עורך הפעילות לא ישאיר  

 . ו/או האפוטרופוס שלו  עצמו לזוכהולא יציג כל שאלה אלא 

לא ישלח    הזוכהאו אם ו/ ניסיונות ליצירת קשר 3לא יאותר ו/או לא יענה בתוך הזוכה אם  4.5

בפעילות כאמור בתקנון    ההשתתפותאינו עומד בתנאי    הזוכהו/או    שיידרשטפסים  את ה

עורך הפעילות ו/או עוזר עורך    יולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפזוכה  זה, יפסל ה

)הבא בתור מבחינת    כאמור בסעיף זה ייבחר מועמד חלופי לזכייה  זוכה ההפעילות. נפסל  

 . הזמן הקצר ביותר(

שעות מיצירת הקשר מולו,    48עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עורך הפעילות בתוך    הזוכהעל   4.6

הפרטים   את  תואמים  שפרטיה  זהות  תעודת  צילום  לו,  יימסרו  שפרטיו  מייל  באמצעות 

 . עת ההרשמהשמסר ב

שעות ממועד יצירת הקשר עמו, יהיה    48לא ימציא את תעודת הזהות בתוך    שהזוכהככל   4.7

לו, ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ו/או לפיצוי  עורך הפעילות רשאי לפס
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כלשהו, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורך הפעילות ו/או עוזר עורך הפעילות  

 ו/או מי מטעמם. 

 אחריות  .5

  פעילותבמשרדי עורכת הוכן    פעילותה  ובעמדת  פעילותה  באתרתקנון זה ימצאו  הוראות   5.1

 , ויהיה ניתן לעיין בהן שם בתיאום מראש.  פעילותו/או במשרדי עוזר עורכת ב

השתתפות בכל צורה שהיא על ידי המשתתף הינה על אחריותו הבלעדית. המשתתף מוותר   5.2

ה עורכת  כנגד  ודרישה  טענה  תביעה,  כל  ה  פעילותעל  עורכת  עוזר  מי    פעילותו/או  ו/או 

לרבות איכות וטיב  ו  מוש הפרס על כל מרכיביומי  עם  , לרבות טענה ודרישה בקשרמטעמן

התאמה  -אינם אחראים לכל נזק או אי  פעילותה   עורכת  עוזרו/או    פעילותה   כתהפרס. עור

לפרס ו/או לאספקתו, ובכלל זה אינם אחראים  לאופי הפעילות למשתתף או בנוגע  בנוגע  

כמו כן, המשתתף   בפרס.בפעילות או  למעשה ו/או למחדל של צדדים שלישיים הקשורים  

באופן מוחלט    םו/או מי מטעמ  פעילותו/או עוזר עורכת ה   פעילותפוטר ומשחרר את עורכת ה

ק )ישיר או עקיף(, ובלתי חוזר מאחריות כלשהי מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נז

הפסד, אובדן )לרבות אובדן רווח( או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין בגין אובדן  

ייגרמו   או  שנגרמו  בפרטיות  פגיעה  נפש,  עוגמת  במוניטין,  או  בכבוד  פגיעה  השימוש, 

 . פעילותלמשתתף או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין ל

  פעילות ו/או מי מטעמם, אינם מתחייבים, כי ה  פעילות ורכת הו/או עוזר ע  פעילותעורכת ה  5.3

ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או  תקיים  ת

  פעילות דרישה בשל כך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף ב

, אשר אירעה  פעילותזר עורכת הו/או עו  פעילותו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורכת ה

בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נגד  

 . פעילותו/או עוזר עורכת ה  פעילותעורכת ה 

אינם אחראים לפעילות התקינה של    פעילותו/או עוזר עורכת ה  פעילותמובהר כי עורכת ה 5.4

של ההליכוניםמערכות   ו/או  אתר /ו  המתחם  של  לרבות  כלשהן,   או מערכות ממוחשבות 

ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות  , ואין  פעילותה

ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת  

יישאו באחריות  ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא   הקשורה במערכות אלה, וכן לכל

יג אשר  השירות  במתן  הפרעות  ו/או  בעת להפסקות  בעיה  מהמשתתפים  לחלק  רמו 

 .פעילותההשתתפות ב

ו/או   פעילותו/או עוזר עורכת ה  פעילותמבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורכת ה 5.5

מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי שמימוש  

בין צד שלישי כלשהו    הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות מחלוקת

ה עורכת  ה  פעילותלבין  עם  על  פעילותבקשר  ו/או  הפרס  חלוקת  על  להשפיע  העלולה   ,

 מימושו. 

יינתן שיקול דעת    פעילות במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של ה 5.6

להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או    פעילותולעוזר עורכת ה  פעילותמלא לעורכת ה

 . ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין  פעילותבקשר ל לבצע כל פעולהלקצר או 
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ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי לכל    פעילותו/או עוזר עורכת ה  פעילות עורכת ה  5.7

וסוג שהוא, שייגרמו   ובין בעקיפין, מכל מין  בין במישרין  ו/או לרכוש,  לגוף  נזק שייגרם 

בעקיפין, או  במישרין  לזוכה,  או  נפש    למשתתף  עוגמת  בגין  נזקים  רק,  לא  אך  לרבות, 

 הקשורים, במישרין או בעקיפין, בפרס ו/או במימושו. 

  פעילות עורכת ההחלטות של  כמו כן,    הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.  פעילותתוצאות ה  5.8

הינן סופיות ומחייבות כלפי כל    פעילותו/או מי מטעמן בעניין ה  פעילותו/או עוזר עורכת ה

 . המשתתפים

ו/או מי מטעמם, לא יישאו  ו/או מי מעובדיהם    פעילותו/או עוזר עורכת ה  פעילותהכת  עור 5.9

ובין  באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, לכל נזק שייגרם לגוף ו/או רכוש, בין במישרין  

  פעילות שבמסגרת  ו/או בגין מימוש הפרסים    פעילותבעקיפין, עקב תוצאה מהשתתפות ב

 זה. 

 קניין רוחני  .6

קניין הרוחני( בכל הקשור  כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא )לרבות זכויות היוצרים וזכויות ה 6.1

 . פעילות"( שייכות באופן בלעדי לעורכת ההזכויות זה )להלן: " פעילותל

או   6.2 בפומבי  להציג  לשכפל,  להפיץ,  למכור,  להעביר,  לשדר,  לפרסם,  לשנות,  להעתיק,  אין 

לעשות שימוש מסחרי כלשהו בזכויות או בכל חלק מהן אלא אם התקבלה לכך הסכמה  

 מראש ובכתב.  לות פעימפורשת של עורכת ה

כי השתתפות ב 6.3 ב   פעילותמובהר בזאת,  ידי משתתף  לפי התנאים לעיל מהווה    פעילותעל 

ה במסגרת  שהועלו  בתכנים  שימוש  לעשיית  חוזרת  ובלתי  מפורשת  ו/או    פעילות הסכמה 

ו/או התכנים בפרופיל הקבוצה, ברשתות   במסגרת מימוש הפרס, לרבות פרסום תמונתו 

 נוספים. חברתיות ובערוצי מדיה  

רשאיות להשתמש   פעילותו/או עוזר עורכת ה  פעילותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורכת ה  6.4

למטרות שיווקיות לכל עניין אחר לפי שיקול    פעילותתמונה של המשתתף הקשורה ל  כולב

 דעתן הבלעדי. 

 שונות .7

ה  7.1 תנאים    פעילותעורכת  להוסיף  או  למחוק  לשנות,  הבלעדית  הזכות  את  לעצמה  שומרת 

 לתקנון בכל עת.  

קרא תקנון זה וכי הוא מסכים   פעילותמהווה ראייה לכך שהמשתתף ב פעילותהשתתפות ב  7.2

לכל הוראותיו ומתחייב לפעול על פיהן; כי הוא מתחייב לשמור על כללי התנהגות נאותים, 

, כפי  פעילותו/או עוזר עורכת ה  פעילותלהוראות עורכת ה  לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם

שיעודכנו מעת לעת. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואם האמור בתקנון זה  

 .  פעילות, הוא מתבקש להימנע מלהשתתף בפעילותלא מקובל על המשתתף ב

ועל חשבונו    כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהיה באחריות הזוכה 7.3

עוזר עורך ה,  פעילותבלבד. עורך ה יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם   פעילותו/או 

  פעילות , את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורך היידרש לכך ע"פ הדין או ע"י הרשויות
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בקשר להטבות ולפרס  לא יהיה חייב ולא יישא בתשלום מס כלשהו    פעילותו/או עוזר עורך ה

 זה.   פעילותבמסגרת  הניתן

ו/או    פעילות ו/או עוזר עורכת ה  פעילותומוסכם עליו, כי עורכת ה  פעילות ידוע למשתתף ב 7.4

מי מטעמן עשויים לעשות שימוש בפרטים שימסרו ו/או שייאספו על ידם לצרכים עסקיים,  

(, ולעשות  1981-לאגור אותם במאגרי מידע )כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 בהם שימוש אחר בהתאם להוראות הדין.  

לפר 7.5 זה  תקנון  הוראות  בין  כלשהי  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  סומים  בכל 

,  פעילותו/או באתר ה   לרבות בעיתונים ובכל מדיה אחרת ,פעילותכלשהם בדבר ה אחרים

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.   תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 יפו.- סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב

 ות במהלכו מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.  ניתנ  פעילותהוראות ה 7.6

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


