תקנון תחרות תאילנד 2018
חברת מרתון ישראל בע"מ בשיתוף עם "לשכת התיירות של תאילנד  TATבישראל" (להלן "המארגנים") תערוך
תחרות נושאת פרסים בערב ההשקה בתאריך . 26.04.2018
ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ,ועל המשתתף לעמוד בכל התנאים המפורטים
בתקנון זה וכל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו של תקנון זה מעצם השתתפותו בתחרות .המשתתף
מסכים לעמוד בתקנון זה על כל חלקיו ,ומאשר כי הוא פוטר את המארגנים ,הספק ואת עובדיהם ו/או כל מי
מטעמם מכל דרישה ,טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות .התקנון נכתב בלשון זכר ,אולם
מתייחס לשני המינים כאחד ,יחיד ורבים.
התחרות
 .1התחרות תחל בתאריך  2.04.2018ותסתיים בתאריך  26.04.2018בשעה ( 23:00להלן" :תקופת
התחרות") .המארגנים שומרים על הזכות לשנות ו/או להאריך את משך התחרות ומועדיה בהתאם
לשיקול דעתם הבלעדי.
" .2משתתף" או "משתתף בפעילות"  -אדם העומד בתנאי תקנון זה ,אשר יבצע את ארבע הפעילויות
הבאות:
א .נכנסים ללינק התחרות.
ב .ממלאים את כל הפרטים הנדרשים :שם ,שם משפחה ,מספר טלפון ,כתובת אימייל.
ג .לאחר זכיה כמשתתף בארוע  ThaiFest 2018אשר יתקיים ב 26.4.18בסינמסיטי בצומת גלילות,
יהיו נוכחים בעת הקראת המספר הזוכה אשר יתרחש באותו ערב על הבמה.
ד .משתתפים שעלו בהגרלה ומשתתפים בתחרויות שונות הקשורות לספורט במהלך האירוע.
" .3זוכים בפעילות" – המשתתפים אשר ניצחו בתחרויות שונות שיערכו על הבמה .מבין המשתתפים
במסגרת הפעילות יוגרלו ארבעה זוכים בלבד שיזכו בפרסי הפעילות.
" .4פרסי הפעילות":
בין המשתתפים יוגרלו :
 4 .1כרטיסי טיסה לתאילנד (בתוקף עד  ,31.12.2018מותנה בזמינות של הקלאס הרלוונטי על פי
חברת התעופה)
 4 .2שוברי אירוח במלון ספורט של פוקט  Thanyapuraלשהיה של  4לילות בחדר זוגי על בסיס לינה
וארוחת בוקר (בתוקף עד  31.10.18ומותנה בזמינות בהתאם לאישור של המלון)
 4 .3שוברי הרשמה למרתון פוקט  Laguna Phuket Marathonאשר יתקיים ב ,9+10.6.18הזוכים
יתחייבו להשתתף במירוץ.
•

משתתף אשר זכה בהגרלה יקבל את שלושת השוברים הנ"ל.

 . .5מובהר מראש כי קביעת הזוכה בתחרות נתונה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של המארגנים והיא
תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 .6התחרות תהיה מפוקחת ע"י רו"ח מטעם המארגנים.

 .7סוגי הפרסים בתחרות ייקבעו ויפורסמו באתר התחרות ויהיו ניתנים לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי
של המרגנים וללא הודעה מראש.
 .8לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בתחרות .פרס אחד = אירוח +טיסה לתאילנד+ +השתתפות במרתון
פוקט
א .ההגרלה תתקיים בעת אירוע  ThaiFest 2018אשר מאורגן ע"י מרתון ישראל ושגרירות תאילנד בישראל
שיתקיים ב 26.4-בסינמסיטי גלילות .רק המשתתפים בארוע אשר יהיו נוכחים בעת הקראת המספר
הזוכה ,יוכלו לזכות בפרס .במידה ויותר מ 400משתתפים יבקשו להשתתף בארוע ,תתקיים הגרלה.
הזוכים יקבלו הודעה על כך .הזכיה בפרס הגדול ,תהיה מותנת בהגעה לארוע עצמו ובהשתתפות
במשחק אשר יתקיים על הבמה בין שלושה זוכים.
ב .המארגנים רשאים לקבוע מקסימום משתתפים בארוע ותקבע מנגנון של בחירת המשתתפים בו.
ג .לשם קבלת הפרס ,יידרשו הזוכים לאמת את הפרטים שמסרו בכל אופן שיידרש על ידי המארגנים (ע"י
הצגת תעודה מזהה) ,וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.
ד .חלוקת הפרסים הינה באחריות לשכת התיירות של תאילנד בישראל ,אולם המארגנים ו/או מי מטעמם
לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה ,אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי
הפרסים או למי מטעמם.
ה .כל מס ,אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס ,אם יחול ,יחול על הזוכה.
ו.

המארגנים ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים ,לרבות בארוע
ה ThaiFest-אך גם ברשתות חברתיות או בכל כלי הפצה אחר כגון בעמודי פייסבוק אשר מנוהלים על
ידי המארגנים או בכל מקום אחר שהמארגנים יקבעו ,ובמעמד פומבי ,בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי
התקשורת ואנשים אחרים ,הכול כפי שיקבע ע"י המארגנים.

ז .המארגנים יהיו זכאים לפרסם תמונות וסרטונים של הזוכים בעת השתתפותם בכל שלבי התחרות ,כולל
במרתון שיתקיים בפוקט .המשתתפים מסכימים לכך מראש ולא ידרשו פיצוי כלשהו על פרסום
שמותיהם או תמונותיהם ברבים.
ח .הזכות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.
ט .לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן וצורה שהם ,וכן לא ניתן להעביר את הזכייה ו/או את
הפרס לאחר לפני מועד מסירת הפרס לזוכה.
י.

יובהר ,כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה בפעילות לדרוש מאת המארגנים להמיר את הפרס בפרס
אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.

יא .במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנים ,הפרטים שמסר המשתתף בפעילות אינם נכונים או
מדויקים ,המארגנים אינם מחויבים להעניק את פרס הפעילות למשתתף בפעילות.
יב .מובהר ,כי המארגנים או מי מטעמם ,לא יישאו בכל אחריות לאיכות ולטיב של פרס הפעילות ולכל תקלה,
לרבות ,אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם למקבל פרס הפעילות או למי מטעמו ,לרבות בגין אי קבלתו,
ומי שיישא באחריות בגין כל אלה הוא הספק.
יג .המארגנים יהיו רשאים לפרסם את שמותיהם ותמונותיהם של המשתתפים שזכו בפרסים.
יד .התחרות אינה פתוחה לעובדי מארגני התחרות ו/או ה ThaiFestובני משפחותיהם ,ובכלל זה נאסרת
ההשתתפות גם על עובדי ומשפחת נותני החסות השונים.

טו .המארגנים יהיו רשאים לשלול זכיה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתם.

כללי -
 .1ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים .המארגנים ו/או מי מטעמם
לא יישאו באחריות לכל נזק ,מכל סוג שהוא ,שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר
להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות.
 .2הזוכה מסיר בזה כל אחריות שהיא מן המארגנים וכלפיהם בכל הנוגע לטיב השרות ,מועדו,
זמני האספקה שלו ,היקפו וכיוצא בזה ,אשר יסופק על ידי מי מהספקים .כל הסכם אשר ייכרת
בין הזוכה ובין מי מהספקים לא יחייב את המארגנים אלא בכפוף למפורט בתקנון זה .הזוכה
שב ומבהיר כי ידוע לו שהמארגנים משמשים כמתווכים בלבד בין הזוכה ומי מהספקים וכי אינם
מעורבים או אחראים בכל דרך שהיא בעבודת הספקים.
 .3המארגנים אינם אחראים לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט ,על כל רכיביהן
ולא נושאים באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל
נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף ,במישרין או בעקיפין ,בגין השתתפותו
או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות (המארגנים אינם אחראים לתקינות אתר פייסבוק
או תקלות שעשויות להיות וכיוב').
 .4כל משתתף בתחרות מתחייב לפעול על פי תקנות אלה ובהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע
להגנה על זכויות יוצרים ,איסור לשון הרע ,הגנה על הפרטיות וכל היבט חוקי אחר שיכול להיות
קשור להשתתפות בתחרות .תמונות ותגובות בעלות אופי מיני ו/או אלים ו/או העלולות לפגוע
בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם ו/או פגיעה בתאילנד ייחשבו כפסולות מראש.
 .5משתתף שנרשם לתחרות עושה זאת על אחריותו הבלעדית .כל משתתף מתחייב לשפות את
המתארגנים או מי מטעמם ,בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,תביעה או דרישה (לרבות
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעות של צדדים שלישיים כלפיה
שעילתן במעשה ו/או מחדל אסורים מצד המשתתף ו/או בכלל.
 .6כאמור לעיל ,ההשתתפות בפעילות כרוכה במילוי פרטים ובהרשמה .בנוסף לאמור לעיל ,ייתכן
כי משתתף בפעילות ייאלץ למסור לחברה ו/או לספק פרטים נוספים בעתיד .בלא שיימסרו
הפרטים והנתונים המתבקשים ,לא ניתן יהיה להירשם כמשתתף בפעילות.
 .7הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.
 .8המארגנים רשאים לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,וללא
הודעה מוקדמת .כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 .9המארגנים יהיו זכאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,לשנות את תקופת התחרות (כל תחרות),
או לבטלה לחלוטין .הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד המארגנים בפייסבוק.
 .10הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית
נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

 .11המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון ,כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי
התחרות כמפורט בתקנון.
 .12התחרות פתוחה לתושבי מדינת ישראל בלבד ,מעל גיל .18
 .13המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו ,שהמארגנים יוכלו לעשות שימוש בפרטים המזהים
שנמסרו במסגרת השתתפותו בתחרות ,לצורכי משלוח עדכונים ,מידע פרסומי ,מידע שיווקי
וכד' .במידה והמשתתף אינו מעוניין בכך ,עליו להודיע על כך בכתב לחברה.

