
  תקנון

 מבוא .1

. התקנון ממצה את זכויות כפי שתפורט להלן פעילותתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב 1.1

מסכים  בפעילות, והמשתתף אשר בוחר להשתתף ואת עורכת הפעילותוחובות המשתתפים 

מסכים לתנאי  משתתף אשר אינו לכל האמור בהוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי חוזר.

 רשאי להשתתף בפעילות. וכלשהו מתקנון זה, אינ

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 1.1

ינו בלשון זכר. כמו כן, לעיתים הינו בלשון יחיד ולעיתים בלשון רבים, מטעמי נוחות הניסוח ה 1.1

 .אך הוא מתייחס גם לנקבה, גם לרבים וגם ליחיד, בהתאמה

 

 הגדרות .2
 

 דם להלן:ם בתקנון, תהא ההגדרה המפורטת לצלמונחים הבאי

שכתובתה דרך  550177461אין, שותפות מוגבלת, מספר שותפות -פליי -" עורכת הפעילות"
 ., גבעתיים51השלום 

 . 514159199אורן מזרח סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ.  –" אורן מזרח"

  מועדון הנוסע המתמיד של אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ. -" המועדון"

תעודת זהות ישראלית, אדם פרטי  שהינו: תושב ישראל, בעלמועדון החבר  – ""משתתפ/ים
  ומעלה, העומד בתנאי ההשתתפות בתקנון זה. 18בלבד, מגיל 

 

 הפעילותתיאור  .3

"( תפנה עורכת תקופת הפעילותלהלן: ")10/6/1018ליום17/6/1018בתקופה שבין יום  1.1
פרסום בדבר ב, כהגדרתם לעיל השונים למשתתפיםדיגיטליים התקשורת באמצעי הפעילות 

לינק אשר יוביל באמצעות , לביטוח דירה או רכבהצעת מחיר לקבלת פניה האפשרות להגיש 
 אורן מזרח.אתר האינטרנט של ל

 

)בכפוף  פרטים הנדרשיםימלא את כל הו האינטרנט של אורן מזרח לאתראשר ייכנס  משתתף 1.1
עד  (הפרטיות כנדרש שםהגנת , לרבות אישור תנאי השימוש ולכל התנאים הנדרשים בתהליך

 מס' הצעה. קבל י, לקבלת הצעת המחיר
 

 ימסור המשתתףקבעו על יסוד הנתונים שיבהצעת מחיר שיוצגו דמי הביטוח  כי ,יובהר 1.1
 14למשך  ביטוח שיוצגו יהיו בתוקףדמי  במסגרת התהליך לקבלת הצעה באתר האינטרנט.

משתתף  .1.7.18ביום  המאוחרתהא לכל שעות והינם מתייחסים לפוליסה שתחילת תוקפה 
אשר יקבל הצעה לביטוח עבור תאריך חידוש עתידי יקבל מספר הצעה, נתוניו יישמרו 

ללקוח  ציגי אורן מזרח יהיו רשאים לחזורולקראת מועד החידוש נשל אורן מזרח במערכת 
 תזכורת מתן לצורך למועדון יועברו החידוש מועד נתוני ,בנוסףלמתו הצעה עדכנית. 

  ., בהתאם לצורךללקוח מהמועדון
 

 .לכניסת הביטוח לתוקף מבטחאין בהצגת ו/או בהדפסת דמי ביטוח אלה משום הסכמת ה 1.4
בהליך החיתום המקובל אצל המבטח ובהתאם לתנאי הפוליסה  כניסת הביטוח לתוקף מותנה

 .ובתשלום דמי ביטוח בפועלהמלאים וכן 



 

תקנון זה, להזין את לאשר המשתתף בו יידרש  מסך משתתףההצעה יוצג למס' לאחר קבלת  1.5
 ."(עמוד הפעילות)להלן: " שאלות 5 צר אשר יכלולקחידון לענות על מס' ההצעה ו

 

 בכרטיס טיסה זוגי ויזכ ,על השאלות נכונה בזמן הקצר ביותר ושיביאשר  פיםמשתתשלושה  1.6
 . בהתאם למפורט בתקנון זהלאירופה 

 

ו/או לשנות  פעילותהזכות להאריך או לקצר את תקופת העורך הפעילות שומר לעצמו את  1.7
ו/או את הפרסים, מכל סיבה שהיא והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי,  הפעילותו/או לבטל את 

 ולא תשמע כל טענה לעניין זה. 
 

  .הינם רנדומליות מתוך בנק שאלות קייםיובהר כי השאלות שתוצגנה למשתתפים  1.8
 

יוצג על המסך שעון עצר )סטופר(, באמצעותו עורכת הפעילות במהלך המענה על השאלות  1.9
 תמדוד את זמן המענה של כל משתתף.

 

 חמשתנכונה על  ואחר כל תנאי ההשתתפות שפורטו לעיל וענ ואשר מילאשלושת המשתתפים  1.10
 בפעילות. יםכזוכ והשאלות בזמן הקצר ביותר, יוכרז

פעם אחת בלבד עבור כל מוצר ביטוחי אשר עבורו  להשתתף בפעילותכל משתתף רשאי  1.11

עבור  שלוש פעמים בלבדהמשתתף קיבל הצעה ובסה"כ כל משתתף יוכל להשתתף בפעילות 

בכל מקרה משתתף לא יוכל לזכות יותר מפעם כלל מוצרי הביטוח אשר בגינן קיבל הצעות. 

  אחת.

 

לעיל, חלה אך ורק על למען הסר ספק, מובהר כי האחריות על הקלדת הפרטים, כאמור  1.11

המשתתף ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות על קבלת הפרס במידה והפרטים לא 

 הוקלדו כנדרש.

 

ו/או יהיה  בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות ו/או יזין נתונים לא נכונים 1.11

ידי המשתתף ו/או  למרמה ו/או פעולות למטרות זכיה בצורה לא הוגנת אשר יבוצעו עלחשד 

, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו מי מטעמו

ובמקרה כאמור לא תהיה לכל משתתף ו/או מתמודד ו/או  הבלעדי העל פי שיקול דעתבפרס 

 מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

 

 –תה תוצאה במסגרת הפעילות מובהר כי ככל וישנם מספר משתתפים אשר השיגו את או 1.14

המשתתף אשר תוצאתו נקלטה במערכות עורכת הפעילות במועד המוקדם ביותר יהא 

 המשתתף הראשון מבין משתתפים אלו לענין מיקומו בפעילות.

 

 

 

 



 הודעה לזוכה  .4

תיצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטי  אורן מזרח/  תקופת הפעילות, עורכת הפעילותבתום  4.1

 .שהמשתתף סיפק במסגרת בקשתו לקבלת הצעה למוצר הביטוחיההתקשרות 

 

על ידה, ככל  ימים ממועד קביעת הזוכה 1עורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם הזוכה עד  4.1

 שלא יהיה ניתן ליצור קשר עם הזוכה, הזכות לקבלת הפרס תעבור למשתתף הבא אחריו.

 

 הפרס ומסירתו .5

, לא UP -ליעדי אירופה של אל על וטיסות כרטיס זוגי מגוון כרטיס טיסה זוגי להפרס הינו  5.1

 . 15/10/1018לתאריך   עד וחזרות בלבד, ליציאותכולל לונדון, פריז ואמסטרדם 

כולל מיסי נמל לרבות כל התנאים החלים על כרטיס כאמור, והינו  הכרטיס הינו מסוג בונוס

 ותוספת מזומן.

ככל שהזוכה יהיה מעוניין לבטל ו/או  – בונוס רגילמדיניות שינוי וביטולים כמקובל בכרטיס 

 פעולות אלו יהיו על חשבון הזוכה. –לשנות את כרטיס הטיסה 

 לא תהיה צבירה נקודות בגין כרטיס זה.

 הכרטיס ולקבל זיכוי תמורה הכרטיס.לא ניתן לבטל את 

. עם UPבהתאם לתנאים המופיעים באתר BASIC  UP  כרטיס מסוגכוללות רק  UPטיסות 

 .בלבד הושבה וכבודה זאת הכרטיס כולל

 "(.הפרס)להלן: "

 הבלעדי. הלפי שיקול דעת הפרסיםעורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את  5.1

אינה מזכה בפרס בפעילות למען הסר ספק מובהר, כי עצם ההרשמה ו/או ההשתתפות  5.1

 כלשהו.

תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא כלפי מובהר בזאת, כי לעורכת הפעילות לא  5.4

המשתתף לאחר מסירת הפרס, לרבות בגין איכותו, טיבו, שלמותו, מימושו, עלותו ותנאיו, 

ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי 

  מטעמה בקשר לכך.

בכל דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה  להעברה ןנית ואינהפרס יינתן למשתתף שזכה בלבד ו 5.5

, אלא על פי אחר בפרסו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או ו/או לשעבוד 

  אישור והסכמה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

עוגמת  ו/או גניבה ו/או הפסדו/או אובדן ו/או  שא באחריות לכל נזקתילא  עורכת הפעילות 5.6

בעקבות קבלת הפרס ו/או  ונזק ממוני ו/או גופני שיארעו לזוכה ו/או מי מטעמ נפש או כל

עורכת פוטרים את ו , והזוכה ו/או מי מטעמפעילותמימוש הפרס ו/או בקשר להשתתפותו ב

 ו/או מי מטעמה בכל אחריות לנזק כאמור.הפעילות 

, יחויב הזוכה , מכל סיבה שהיאפעילותבמקרה של פסילת ו/או ביטול זכייתו של זוכה ב 5.7

הוא מתחייב  ,פרסב עשה שימוש ואם כבר זר הפרסשזכייתו נפסלה ו/או בוטלה כאמור בהח

 להחזיר את הפרס ו/או שווי הפרס, וזאת מבלי שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו.



בעת ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה, לרבות בעת קבלת הפרס ו/או  אין פליי  5.8

של  ם, ולעשות שימוש בתמונות ו/או בצילומי וידאו שיצולמו ו/או בשמ, ככל שיתקייםהטקס

לא  כיםקיבל, ולזו ו, מלבד הפרס אותיםלצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה לזוכ יםהזוכ

 לתנאי זה.  יםהזוכמים בפעילות מסכי םתהיה כל טענה בעניין זה, ובעצם השתתפות

ו/או  םלפרסם את שמ תרשאי תהיהו/או מי מטעמה  אין פלייכי  יםשרומא מיםמסכי יםהזוכ 5.9

בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם  םו/או פרטי םתמונת

על כל טענה  יםמוותר יםהבלעדי, וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והזוכ הלשיקול דעת

  ו/או מי מטעמה.  פליי איןבקשר לכך נגד 

לפרסום  םוקבלת הפרס, תחשב להסכמתבפעילות  יםשל הזוכם עצם השתתפות מובהר, כי

 .  יםכאמור לעיל. כל האמור בסעיף זה יבוצע ללא תשלום כלשהו לזוכ הםפרטי

 

 פרטיות ושימוש במידע אישי .6

המשתתפים ו/או הנרשמים  יאסף אודות( שי"המידע" )להלן: פרטים אישיים ו/או מידע 6.1

ידם לצורך הפעילות, -(, וכן כל מידע שיימסר על""המשתתפים :הזוכים )להלןו/או 

 הרשומים המרשתים את עורכתבמסגרתה ו/או בכל שלב לאחריה, יישמר במאגרי המידע 

(, לפי צרכיהן במסגרת "הקבוצהשותפות "הפעילות ו/או אורן מזרח ו/או המועדון )להלן 

 יםהשירות וייעול ניהולהפעילות או בעקבותיה, אספקת השירות ו/או הפרסים, וכן לצורך 

 ודיוור המידע עיבוד לרבות, או סטטיסטיים תפעוליים לצרכיםם המשתתפים, ע והקשר

 ,פי חוק-עלהמשתתפים אינם מחויבים למסירת המידע  .אלו מטרות מימוש לצורך ישיר

 םבלבד, מרצונפות הקבוצה על אחריותם תידי המשתתפים לשו-מסר עלוהמידע נ

 ם.ובהסכמת

שותפות הקבוצה או מי מטעמן תהיינה תתקבל, ככל ש, המשתתפים להסכמת בהתאם 6.1

למשלוח עדכונים ו/או הצעות  ישיר בדיוור לעת מעת המשתתפים אל לפנות תורשאי

למוצרים ושירותים ביטוחיים ו/או פיננסיים ואו אחרים, באמצעי התקשורת שיימסרו 

ידי המשתתפים, לרבות באמצעות מייל )דואר אלקטרוני(, מסרונים )הודעות מסר -על

 לא עוד כל וזאתקצר(, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכל אמצעי תקשורת אחר, 

באפשרות המשתתפים לחזור בהם  .עת בכלהמשתתפים מ אחרת עההוד נתקבלה

מהסכמה זו, ככל שניתנה, בכל עת ו/או לבקש הסרה מרשימות התפוצה, באמצעות פנייה 

פי אמצעי ההסרה שיפורט עם כל -למוקדי קשרי הלקוחות של שותפות הקבוצה ו/או על

 דיוור.

לצדדים שלישיים אלא רק בהתקיים מידע אישי ו/או מזהה אודות המשתתפים לא יועבר  6.1

 אחד או יותר מהמקרים הבאים:

לכל צורך פרס ו/או בעקבות רישום או לצורך אספקת מוצר ו/או שירות ו/או  6.1.1

 ו/או בהסכמתם; אחר שנתבקש בידי המשתתפים

שתחייב בין משתתף לבין מי משותפות הקבוצה במקרה של מחלוקת משפטית  6.1.1

ו/או בניגוד  שבניגוד לדין הצע פעולותבו/או אם המשתתף  את חשיפת פרטי

  לתקנון זה;



לצדדים  אנונימי העברת מידע סטטיסטיולשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים  6.1.1

 , באופן שאינו מזהה את המשתתפים אישית;שלישיים

פי חוק או לצורך מניעת ביצוע -פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-על 6.1.4

 עבירה;

לגופו  או/ו לרכושו חמור נזק למנוע מנת עלתידרש מסירת המידע  בו מקרה בכל 6.1.5

ן הבלעדי של שותפות דעת שיקול לפי אחר חמור נזק למנוע מנת על או, של אדם

 הקבוצה; 

של אחת או יותר משותפות זג פעילותה ועבר ו/או תמובמקרה בו תימכר, ת 6.1.6

אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את  /גוףעם תאגידהקבוצה, 

 במלואן. תקנון זההוראות 

 

 קניין רוחני  .7

 הפעילות וכל המידע המצוי בו הינם רכושה הבלעדי של עורכת הפעילותמוד ע 7.1

בספרות, נתונים ובכלל זה  בפעילותכל חומר ו/או מידע המוצג  - לעניין סעיף זה מידע 7.1

 ולרבות אופן עיצובם של הנזכרים מעלה.במילים, תמונות, שרטוט, 

נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר מידע, מכיל  עמוד הפעילות 7.1

לעשות כל  אין כיצירה שלמה. ןכמכלול מוג עמוד הפעילותושאר זכויות קנייניות. כמו כן, 

להכניס שינויים, לשדר, להעביר, פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור 

בעמוד להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים 

 , כולם או חלקם.בעמוד הפעילותו/או שמקורם  הפעילות

 

 הגבלת אחריות .8

על ידך, מהווים את הסכמתך להרשאות שנות השימוש בעמוד הפעילות דע לך כי עצם  8.1

רשת התקשורת וממכשיר הסלולארי, לרבות גישה מלאה לאינטרנט, ציון הנובעות ממבנה 

  מיקום ושיחות טלפון.

פגם ו/או תקלה ו/או הפסד, מכל מין וסוג נזק ו/או כל בגין  עורכת הפעילות לא תהא אחראית 8.1

שהוא לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור נזקי חומרה ו/או תוכנה ו/או אובדן נתונים 

הורדת עמוד הפעילות ו/או , בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מלך העלולים להיגרם

 השימוש בו.

 עלולים להיגרם לךש ,ו/או הפסד כלשהו ו/או פגיעה נזקכל אינה אחראית ל עורכת הפעילות 8.1

 תקלה או מפגם בעמוד הפעילות  ו/או כתוצאהכתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג 

 או ביטול בגין ו/או לעמוד הפעילות הגישה את או עמוד הפעילות את המפעילה בתוכנה

 בו. הניתנים השירותים הפסקת

נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים,  בעמוד הפעילותתיתכן אפשרות שבמידע המופיע  8.4

עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק  עורכת הפעילותלמרות ש

לא תהא אחראית לנזק  עורכת הפעילות. בעמוד הפעילותוהעדכון של המידע והתוכן הכלולים 

 . ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים אלה שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים



לבין המידע המצוי הפעילות בעמוד בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע במהלך השימוש  8.5

המידע המחייב,  עורכת הפעילותיהיה המידע המצוי במשרדי  עורכת הפעילותבמשרדי 

לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה  עורכת הפעילותו

 כאמור.

עורכת הפעילות הנובעים, בין היתר, מנתק תקשורת במקרים אשר אינם בשליטתה של  8.6

לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד מכל סוג עורכת הפעילות ו/או מכוח עליון, ו כלשה

שמסרת אם מידע לרבות , כתוצאה מכך שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך

אבד או אם באמצעות עמוד הפעילות, לא הגיע אליה, הגיע אליה באיחור או בצורה משובשת, 

במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא עורכת  שלא כדין.עשה בו שימוש שאינו מורשה ונ

ההגרלה רשאית מכל סיבה, לבטל את הפעילות, לשנות את הפרס ו/או את מועד הפעילות או 

לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה 

 ותחייב כל אדם ו/או משתתף. 

 

 השימוש בעמוד הפעילות .9

מוד הפעילות עשוי לחייב את קיומם והפעלתם של שירותים אחרים במכשיר הסלולארי ע 9.1

שלך על מנת להשתמש בעמוד הפעילות. ייתכן שהוספת שירותים אלה למכשיר שלך תלווה 

בחיוב כספי על ידי נותן אותו השירות. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל אלה ולא תישא 

אמת היקף השירותים של המכשיר הסלולארי שלך לשם בעלויות או בנזקים הכרוכים בהת

 יישום הורדה ושימוש בעמוד הפעילות.

אך ורק למטרות חוקיות המשתתף מתחייב בזאת כי השימוש בעמוד הפעילות יעשה  9.1

ה אשר לפי שיקול דעת די המשתתףעל יבעמוד הפעילות ולמטרות אשר לשמן נועד. כל שימוש 

יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את ות עורכת הפעילהבלעדי והמוחלט של 

 . זה תקנון , הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של בעמוד הפעילותהשימוש 

בלתי חומר באמצעות עמוד פעילות זה כל  רסםו/או לפ להפיץו/או לשלוח ו/או  להעלות אין 9.1

לפרסום או  האסורחוקי, בלתי מוסרי, בלתי רלוונטי, בלתי סביר או שגוי, לרבות חומר 

בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי חומר שהינו לשימוש, 

עלול להפר זכויות קניין של אחר, , חומר הכולל מידע כוזב או מטעה, חומר הוולגרי אחר

ות ו/או רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיו/או קניין לרבות זכויות קניין 

וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה , חומר הכולל כל זכות קניינית אחרת

כולל פרסומת מכל סוג שהוא , חומר האו  לגרום לה נזק מכל סוג שהואבעמוד הפעילות לחבל 

 לכל נזקעורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תהא אחראית בלי הרשאה מפורשת מראש של 

 כתוצאה ו/או בקשר לכך. , במישרין או בעקיפין,לול להיגרםו/או הפסד הע

שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורכת הפעילות 9.4

לעמוד על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות  וכן שומרתמידע אשר יידרש ממנה על פי דין, 

הינו, בין היתר, אינו ה הבלעדי של החברה אשר לפי שיקול דעת חומרכל מידע ו/או הפעילות 

  פוגע או מפר תנאי מתנאי שימוש אלה.ראוי, 

 



 

 

  אבטחת מידע .11

משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג  עורכת הפעילות

כדי לשמור את כל סודיות הנתונים שלך  והסלולאר ועושה כל שביכולתה בעולם האינטרנט

עמוד הפעילות והשימוש בו, בפרט בדרך של בשיטות אבטחה מתקדמות. יחד עם זאת, 

מסירת מידע, חשופים לסיכונים הטבועים ברשת התקשורת, המערכות והתוכנות עליו מבוסס 

טרויאנים(,  עמוד הפעילות לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות )כגון וירוסים וסוסים

ידי גורמים עוינים, התחזות, והונאות מקוונות אחרות -ציתות לקווי תקשורת, פריצה על

ו/או שיבוש המערכות לרבות שיבוש  למאגרי הנתוניםאו פריצה קיים סיכון של חדירה ו

אינה  בהפעלת עמוד הפעילות והמידע המצוי בו ו/או מידע שנמסר על ידך, ועורכת הפעילות

בלתי ופעולות יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות 

עורכת  .השימוש בעמוד הפעילותמורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך 

לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות  הפעילות

שנגרם בעקבות או שיבושים כאמור, ולנזק, ישיר או עקיף,  יםבלתי מורשות של אחרופעולות 

כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר חדירה ופעולה בלתי מורשית או שיבוש 

 מחדירה, פעולה או שיבוש כאמור.לצד ג' כלשהו כתוצאה 

 הגבלת/חסימת גישה .11

לכל משתמש, לפי ות לעמוד הפעילשומרת על זכותה לסרב להעניק גישה  עורכת הפעילות 11.1

רשאית, בכל עת, על פי עורכת הפעילות שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. 

, בעמוד הפעילות אפשרות השימושאת  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק

ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה בו השעות בהן ניתן להשתמש נו, לרבות בכל הקשור לתוכ

 ו.ו/או לצורך השימוש בהפעילות  לעמוד

, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עורכת הפעילותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  11.1

 בכל אחד מהמקרים הבאים:ללא כל התראה ונימוק עימה באמצעות חסימה של משתמש 

 מהתקנון.המשתמש הפר תנאי  .א

פרטים   אמצעי שהואו/או לאחר מכן בכל בעמוד הפעילות המשתמש מסר בעת השימוש  .ב

 שגויים במתכוון.

או בפעילות התקינה  בעורכת הפעילותהמשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע  .ג

 עמוד הפעילות.של 

 

 

 

 

 שונות  .12



רישומי מערכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת הפרטים  11.1

ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים במסגרת פעילות זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות 

 שנקלטו במערכת כאמור.

עורכת הפעילות תהיה הפוסקת בכל עניין הנוגע לפעילות ולפעילות ובכל שאלה שתתעורר  11.1

במהלכו ו/או בקשר עימו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך 

לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל  הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם

 כך.

לפעילות ו/או לעמוד הפעילות  והנובע מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע  11.1

יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת מהשימוש בו 

  את הבסיס לדיון המשפטי. היהו ותקנון זהישראל, 

נזכרת עורכת הפעילות בתנאי שימוש אלה, הכוונה גם לכל מי מטעמה ו/או בכל מקום שבו  11.4

 במקומה.

 תקנון פעילות זה יימצא לעיון בעמוד הפעילות ובמשרדי עורכת הפעילות. 11.5

 

 .בהצלחהעורכת הפעילות מאחלת למשתתפים 

 


