תקנון תחרות
.1

כללי

חברת פאנס ליג בע"מ ("פאנס ליג") ,המפעילה את שירות ואפליקציית  ,Fanáticosבשיתוף עם חברת
.1.1
אדידס ישראל בע"מ ("אדידס" ,יחד" ,המארגנות") ,מכריזות על תחרות נושאת פרסים ("התחרות") ,אליה ניתן
יהיה להירשם באתר התחרות בכתובת"( http://adidas.marketing/ :אתר התחרות") ,בכפוף לתנאי תקנון זה.
.1.2

ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה ("התקנון").

המארגנות שומרות לעצמן את הזכות לעדכן את הוראות התקנון ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,באמצעות
.1.3
הודעה שתפורסם באתר התחרות.
.1.4
זה.

הוראות התקנון וההשתתפות בתחרות כפופים להוראות בעניין פרטיות ,המפורטות תחת סעיף  9לתקנון

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר ,הכוונה גם לנקבה במשמע .בכל מקום בתקנון זה בו
.1.5
משתמשים בלשון יחיד ,הכוונה גם לרבים במשמע.
.2

הגדרות

"הודעת זכייה"

הודעה רשמית מטעם המארגנות המיידעת משתתף בתחרות בדבר זכייתו בתחרות,
לרבות פרטי הזכייה ,כמפורט בסעיף  5.1לתקנון זה.

"הזוכה"

המשתתפים (אחד או יותר) שהוכרזו כזוכים ע"י המארגנות ,בהתאם לקריטריונים
המפורטים תחת סעיף  4.1לתקנון זה וקיבלו הודעת זכייה.

"הפרס"

הפרס המפורט בסעיף  6.1להלן.

"התמונות"

תמונות שהועלו או שותפו על ידי משתתף במסגרת התחרות.

"משתתף"

אדם שנרשם לאתר התחרות ועמד בקריטריונים המפורטים בסעיף  3לתקנון.

"משתתף חדש"

משתתף שנרשם לאתר התחרות בעקבות שיתוף של משתתף אחר ,בהתאם למנגנון
המפורט תחת סעיף  4.1.1לתקנון.

"פרסום הזוכים"

שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שיחליטו המארגנות ,בהתאם לשיקול דעתן.

"תקופת התחרות"

התחרות תחל ביום  28ביולי  2019בשעה  08:00ותסתיים ביום  5באוגוסט 2019
בשעה  .08:00המארגנות רשאיות להאריך ולקצר את תקופת התחרות ,על ידי מתן
הודעה באתר התחרות ,על פי שיקול דעתן הבלעדי.

.3

זכאות להשתתפות בתחרות

ההשתתפות בתחרות פתוחה לכלל הציבור .השתתפותו בתחרות של משתתף קטין שגילו עד  18שנה
.3.1
מותנית בקבלת הסכמת הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להשתתפותו בתחרות ,ולהסכמתם לתנאי התקנון.
.3.2

המארגנות רשאיות למנוע השתתפותו של אדם כלשהו בתחרות ,על פי שיקול דעתן הבלעדי.

.3.3

ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ,שלא לצרכים מסחריים.

ההשתתפות ,הזכייה בפרסים וקבלתם יבוצעו בכפוף לעמידה בהוראות התקנון .משתתף אשר לא מילא
.3.4
אחר כל הוראות התקנון ,לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי לקבל פרס כלשהו במסגרתה.
לצורך השתתפות בתחרות על כל משתתף למלא במקום המיועד לכך באתר התחרות את שמו הפרטי,
.3.5
שם משפחתו ,כתובת דואר אלקטרוני שלו וחתימתו .לא תותר השתתפותו בתחרות של משתתף שלא מילא פרטים
כאמור באופן מלא ,או מסר פרטים שאינם נכונים .עוד יוכל המשתתף להחליט האם לצרף תמונה ,לבחירתו.
בסיום תהליך ההרשמה תפיק המערכת אווטאר (תמונה מייצגת) של המשתתף ,אשר יכלול את תמונתו
.3.6
(ככל וצירף תמונה) ואת חתימתו (להלן ה"אווטאר") .מובהר בזאת כי האווטאר ישותף בגלריית התמונות הפומבית
של משתתפי התחרות שתשותף [באתר התחרות ועשויה להיות משותפת בכל אמצעי פומבי אחר ,לרבות רשתות
חברתיות.
.4

כללי התחרות

לאחר השלמת ההרשמה לתחרות ועל מנת לשפר את סיכויי הזכייה ,על המשתתף לבצע את כל הפעולות
.4.1
הבאות  ,או אחת מהן (כאשר כל פעולה בנפרד עשויה להביא את המשתתף לזכייה בתחרות):
 .4.1.1שיתוף אתר התחרות באמצעות אפשרות השיתוף המובנית באתר התחרות ואשר תוצע למשתתף
בעת שיסיים את ביצוע ההרשמה לתחרות .המשתתף אשר הצליח לצרף לתחרות את כמות המשתתפים
החדשים הגדולה ביותר יוכרז כזוכה; או
 .4.1.2פרסום ,באמצעות חשבון האינסטגרם האישי של המשתתף ,של האווטאר בצירוף נימוק מקורי
ומשכנע לזכאותו לפרס ,או של סיסמה (סלוגן) קליט ויצירתי המפרסם את זוג הנעליים מושא התחרות.
משתתף שיפרסם נימוק או סיסמה מצטיינים בהתאם לשיקול דעת השופטים שימונו על ידי המארגנות
("השופטים") ,יוכרז כזוכה.
המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום או תמורה אחרת עבור השתתפותם בתחרות ,או עבור כל
.4.2
שימוש שיעשו המארגנות בתמונות .בעצם הרישום באתר התחרות (כאמור בסעיף  3.5לעיל) מביעים המשתתפים
את הסכמתם המפורשת לאמור בתקנון.
.5

בחירת הזוכה

בתום תקופת התחרות ,השופטים יבחרו את הזוכה (או הזוכים) מבין כלל המשתתפים בהתאם
.5.1
לקריטריונים הקבועים בכל אחד מהסעיפים  4.1.1ו 4.1.2-לתקנון זה .כל אחד מהמשתתפים שנבחרו כזוכים,
כאמור לעיל ,יוכרז כזוכה ,יקבל הודעת זכייה ויזכה בפרס כמפורט בסעיף  6להלן .מובהר בזאת כי מספר הזוכים
בכל אחת מהקטגוריות ,כמו גם מספר הזוכים הכללי ,נתון לשיקול דעתן המלא של המארגנות ,או של השופטים.
השופטים יהיו רשאים ,אך לא חייבים ,לכלול במסגרת שיקוליהם לבחירת הזוכים ,שיקולים נוספים על אלו
.5.2
המנויים בסעיף  5.1לעיל ,כל עוד בחירת הזוכה תהיה מבוססת על שיקוליהם ולא על הגרלה מכל סוג שהוא.
.5.3

החלטת השופטים ,בהתאם לשיקול דעתם ,תהא סופית ,מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

המארגנות רשאיות לדחות את תאריך ההחלטה או ההכרזה על הזוכים בתחרות מכל סיבה ,לרבות סיבות
.5.4
הקשורות בזמינות השופטים וכן בשל סיבות טכניות ,לרבות עקב תקלה ,שיבוש באתר החברה או במערכת המחשב
של החברה בהן יקלטו נתוני המשתתפים ,אחזור נתוני המשתתפים מהקבצים הממוחשבים וקושי בהגעה למקום
או בעמידה במועד שנקבע.
.6

הפרס

כל אחד מהמשתתפים שייבחרו כזוכים על ידי השופטים כמפורט בסעיף  5לעיל ,יזכה בזוג נעליים במתנה
.6.1
("הפרס").
כל משתתף יהא זכאי לפרס אחד ( )1בלבד .מובהר בזאת כי משתתף אשר ימצא זכאי לקבל יותר מפרס
.6.2
אחד בגין השתתפותו בתחרות ,מכל סיבה שהיא ,יוכרז כזוכה פעם אחת ( )1בלבד ויקבל פרס אחד ( )1לכל היותר,
כאשר זכאותו לפרס נוסף תבוטל ובמקומו יבחר זוכה אחר בפרס הנוסף.
המארגנות ייצרו קשר עם הזוכה ,בתוך  14יום מתום תקופת התחרות ,באמצעות פרטי הקשר שהזין בעת
.6.3
הרישום לתחרות .אם המארגנות לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה ,לא תחול עליהן כל חובה נוספת לעניין זה ,זכייתו
תבוטל ותעבור למשתתף אחר (בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של השופטים) ,והוא לא יהיה זכאי לפרס או לכל
פיצוי.
ככל שמי מהזוכים לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא ,יהיו המארגנות רשאיות לקבוע כי זכייתו תעבור
.6.4
למשתתף אחר אשר עומד בקריטריונים המפורטים בסעיף  4.1.15או  4.1.2לעיל ,ובהתאם לפרוצדורה הקבועה
בסעיף  5לעיל ("זוכה חלופי") .על אף האמור ,מובהר כי המארגנות אף יהיו רשאיות שלא להעניק את הפרס לזוכה
חלופי.
מובהר כי זוכה או זוכה חלופי אשר לא יממש את זכייתו מכל סיבה שהיא ,לא יהא זכאי לזיכוי או פיצוי או
.6.5
שווה ערך אחר.
המארגנות שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ,לגרוע או לשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים בעלי
.6.6
ערך כספי דומה ,על פי שיקול דעתן הבלעדי ,בכל שלב משלבי התחרות.
במידה ומי מהזוכים הנו קטין שגילו אינו עולה על  18שנים ,רשאיות המארגנות להתנות את קבלת הפרס
.6.7
בהצגת אמצעי זיהוי על ידי הוריו או על ידי אפוטרופוס ,ובהסכמתם.
אם הזוכה אינו עומד בתנאים הנדרשים לשם מימוש הפרס ,או נחשד בזיוף או בכל פעולה אחרת בניגוד
.6.8
לכללי ולרוח התחרות ,הוא יאבד את זכאותו לפרס והפרס יעבור למשתתף אחר (בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי
של השופטים) .מבלי לגרוע מן האמור ,המארגנות רשאיות שלא להעניק את הפרס לידי מי שהשתתפותו בתחרות
נעשתה שלא כדין ,מכל סיבה שהיא ,או תוך ביצוע מעשה עבירה.
בכל מקרה לא תהא למשתתף ,למבקש להשתתף או לזוכה כל תביעה ,דרישה או טענה נגד החברה או
.6.9
כל גוף אחר הקשור בתחרות ,או נגד כל גורם מטעם מי מאלה ,בכל עניין ודבר הקשור ,במישרין או בעקיפין,
בתחרות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה או קבלת הפרס.
.7

זכויות קניין רוחני

.7.1

כל משתתף בתחרות:
מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו ,כל תביעה ,דרישה או טענה ,מכל סוג שהוא ,לרבות
.7.1.1
תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים ,זכויות קניין או זכויות מוסריות ,כלפי המארגנות או מי מטעמן ,בקשר
עם התמונות ,הסיסמאות ו/או הנימוקים לזכאות לפרס.
מעניק למארגנות ולמי מטעמן ,ללא כל תמורה ,רישיון בלתי חוזר ,ארצי ועולמי ובלתי מוגבל בזמן
.7.1.2
לפרסם] את התמונה או את האווטאר ,את הסיסמה ואת הנימוק לזכאות פרס ,על פי שיקול דעתן הבלעדי
ומבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף ,לרבות פרסום פומבי ברשת האינטרנט או באמצעי מדיה אחרים
ומתן רישיונות משנה בזכויותיהן על פי רישיון זה .למארגנות ולמי מטעמן ניתנת הרשות להעתיק את התמונה
או את האווטאר ,לשכפל ,להפיץ ,לשווק ,להציג לציבור ,לבצע בציבור ,לעבד ,לערוך ,לתרגם ,לשנות ,לשדר
מספר בלתי מוגבל של פעמים ,לשלב בהן או בסמוך להן או אותן בתוך פרסומות ולהשתמש בהן בכל דרך

נוספת ,לפי שיקול דעתן ,לרבות בטלוו יזיה ,בדברי דפוס (ובכלל זה בעיתונים ,מגזינים ,כתבי עת ,ספרים
וכיו"ב) ,במדיה דיגיטלית (בכלל זה באתרי אינטרנט ,בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות
תקשורת ,לרבות חוטית ,אל חוטית ,סלולארית ,כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר .המארגנות ומי מטעמן
לא יחובו בתשלום עמלה ,תמורה או תמלוגים מכל סוג ,בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור ,אף אם
יפיקו הכנסה או כל תמורה ישירה או עקיפה ,בגין השימוש שעשו תמונה או באווטאר.
המארגנות או מי מטעמן לא יהיו אחראיות ,במישרין או בעקיפין ,לכל דרישה ,טענה או תביעה ,בין היתר
.7.2
בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ,פגיעה בזכויות קניין רוחני ,העתקה ,פגיעה
במוניטין או בפרטיות של אדם וכל זכות אחרת של צדדים שלישיים ,אשר נגרמה בעקבות או בקשר עם התמונות.
ככל שתעלה טענה ,דרישה או תביעה כאמור כלפי המארגנות ,יהא המשתתף אחראי לבדו ,במישרין או בעקיפין,
למלוא הנזקים ,ההוצאות וההפסדים שייגרמו למארגנות כתוצאה מכך ,לרבות ,בגין הפרת זכות יוצרים ,הפרת דיני
קניין רוחני ,העתקה ,פגיעה במוניטין ,פגיעה בפרטיות המצולמים או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים .המשתתף
יהא אחראי לשפות ולפצות את המארגנות מיד עם דרישתן הראשונה ,בגין הוצאות שיגרמו במסגרת הליכים
משפטיים כאמור ,ובגין הנזקים שיגרמו כתוצאה מהליכים אלו ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
.8

אחריות המשתתף

כל המשתתף בתחרות ,ובכל הכרוך בה ,עושה כן על אחריותו בלבד .המארגנות או מי מטעמן או כל צד
.8.1
שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות ,לא יהיו אחראים לכל נזק ,ישיר או עקיף ,הפסד ,הוצאה אובדן
רווח ,ועוגמת נפש ,אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הקשור
לאופן ביצוע התחרות ,לעדכון תנאי התחרות ,לאופן קביעת הזוכה ,לאופן קבלת ומימוש הפרס ,ולכל החלטה או
פעולה אשר תתקבל או תעשה על סמך השתתפותו בתחרות או בקשר לתחרות.
המשתתף מתחייב ,כי התמונות וכל תוכן אחר שיצרף ,ישתף או יפרסם בקשר לתחרות יהיה הולם ולא
.8.2
יפגע בכל זכות של אדם אחר ,לרבות בזכויות קניין רוחני .המשתתף לא יעלה או ישתף בקשר לתחרות כל תמונה
או חומר אחר שהוא בלתי חוקי ,מאיים ,מוציא דיבה או לשון הרע ,פוגע בפרטיות או בשמו הטוב של אדם ,חומרי
תועבה ,פורנוגרפיה ,גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל ,חומר אשר עלול לפגוע או להטריד
משתתפים או גולשים אחרים ,או תמונה הכוללת פרטים מזהים או מידע פרטי .המשתתף לא יפרסם ולא יעלה
לאתר כל סרטון וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ,העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה
לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין .המשתתף לא יאסוף ולא יחשוף נתונים על משתתפים
אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות .כמו כן המשתתף לא יעלה לאתר חומר פרסומי או מסחרי כלשהו
ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום למארגנות נזקים (להלן " -תכנים אסורים") .המארגנות שומרות לעצמן את הזכות
לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם להן או למי מטעמן בעקבות העלאת תכנים אסורים.
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פרטיות

תמונות שיצרף ,ישתף או יפרסם המשתתף בקשר לתחרות יהיו פומביות וחשופות למשתמשי האינטרנט
.9.1
והמארגנות ממליצות למשתתף לנקוט זהירות בפרסום פרטים אישיים או תמונות בקשר לתחרות .המארגנות לא
תהיינה אחראיות לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המשתתף.
המארגנות תהיינה רשאיות להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתתף במהלך ההרשמה והשימוש
.9.2
באתר התחרות ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש של המשתתף באתר ,באמצעות מעקב אחר פעילות
המשתתף ,בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות החוק ,לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
בהצטרפותו לתחרות ,המשתתף נותן את הסכמתו לשימושים כאמור במידע שמסר אודותיו ,ובכלל זה לשימוש
במידע לצורך יצירת קשר עם המשתתף (במקרה הצורך ,לרבות בעת זכייה) או לצורך ניתוח ומסירת מידע אגרטיבי
וסטטיסטי לצדדים שלישיים ,לרבות מפרסמים.
אם אישר זאת משתתף בעת ההרשמה ,המארגנות תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע שמסר בעת
.9.3
ההרשמה על מנת לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהן וכן מידע שיווקי ופרסומי .בכל

מקרה ,משתתף רשאי לדרוש את מחיקתו מרשימת נמעני הדיוור הישיר ,לסרב לשימוש במידע אודותיו למטרות
דיוור ישיר ולבקש מחיקת המידע אודותיו אשר שימש לפנייה כאמור.
חשוב לנו לציין כי לעולם לא נבקש או נאסוף במודע מידע אישי המאפשר זיהויו של קטין ,או מידע אישי
.9.4
של אדם אחר שהתקבל באמצעות קטין ,או נעשה שימוש במידע כאמור למטרות פרסומת או שיווק ,ללא הסכמת
הורהו של הקטין ,אפוטרופסו החוקי או האדם האחר ,לפי העניין ובלבד שאינו קטין בעצמו (להלן" :הגורם
המאשר ") .אם נגלה בדיעבד כי הגיע לידינו מידע אישי אודות קטין ,לרבות מידע אישי אודות אדם אחר שהתקבל
באמצעות קטין ,או כי בוצע שימוש במידע כאמור וזאת ללא הסכמת הגורם המאשר (לפי העניין ובלבד שאינו קטין),
אנו מתחייבים לעשות מאמצים על מנת למחוק באופן מיידי כל מידע כאמור ממאגרי המידע שלנו.
ניתן לפנות אלינו בבקשה להימחק מרשימת או ממאגר הדיוור הישיר ,או בבקשה כי לא נשלח אליך דברי
.9.5
פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב )1982-בהודעות אלקטרוניות .לצורך
כך ,עליך לפנות אלינו באמצעות (א) טופס הפנייה האלקטרוני שבאתר התחרות; (ב) כתובת דואר אלקטרוני
].[info@fans-league.club
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תנאים נוספים

 .10.1המארגנות אינן מתחייבות שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא
טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות ,לרבות תקלות
בחומרה ,בתוכנה ,בקווי התקשורת ,רשת האינטרנט ,רשת המחשבים ,ציוד ,רשת החשמל ומערכות השונות
באמצעותן מתנהלת התחרות .המארגנות ,מנהליהן ,עובדיהן וכל מי מטעמן ,אינם אחראים בכל צורה שהיא לתקלות
כלשהן עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים ,או עקב גורמים שאינם תלויים בהן .המארגנות
לא יישאו באחריות בקשר עם או כתוצאה מכל טענה ,תביעה או דרישה אשר עניינה נזק או הוצאה וכיו"ב אשר
יגרם למשתתף או לצדדים שלישיים עקב כל כשל טכני או אחר הנובע או הקשור במערכות או בתחרות ,לרבות אי
קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות ,שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.
.10.2

תנאי תקנון זה חלים בנוסף לתנאי השימוש באתר האינטרנט או באינסטגרם.

 .10.3המארגנות רשאיות ,אך אינן מחויבות ,לנטר ,לפקח ,לצנזר ,לערוך ,לשנות ,למחוק ולהסיר כל תוכן
המפורסם בקשר לתחרות ,לרבות תוכן שפורסם על ידי משתתף ,בכל זמן ומכל סיבה .לרבות ,כל תוכן שלפי שיקול
דעתן הבלעדי מפר או עלול להפר את הוראות התקנון ,מדיניות המארגנות או הוראות כל דין .תוכן אשר הוסר על
ידי המארגנות עשוי להישמר על ידן ובחזקתן ,אך לא יפורסם בשנית ללא הוראה מבית המשפט.
 .10.4הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בתל אביב  -יפו .תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד המארגנות בכל עניין הנובע במישרין או
בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

