
 Vgamesבשיתוף  ASUSשל  Fan Club פעילות תקנון
 "הקרנת בכורה של הסרט "המומיהכרטיסים ל 

 
 ;התקנון כללי. 1

 -ו Vgamesהפייסבוק של  יבעמודשתיערך  תקנון זה בא להסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות 1.1

ASUS Republic of Gamers  בישראל. 

ת הפעילות" ו/או ו)להלן "עורכ Vgamesבשיתוף  הפעילות נערכת על ידי אסוס ישראל 1.2
 בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה )להלן "הפעילות"(. "(ות"החבר

 
 ;הפעילות . תקופת2

 )להלן "תקופת הפעילות"( 10.6.2017 שבת מוצאיועד ל 5.6.2017 -השני תחל ביום הפעילות  2.1
את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצב את תקופת הפעילות ו/או  ןת לעצמושומר החברות 2.2

 החברות האמורות לעיל.לבטלה, מכל סיבה שהיא ובלבד שהודעה כאמור תופיע בדף הפייסבוק של 
 
 ;בה ההשתתפות ותנאי הפעילות כללי.3

 השתתפות בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה בלבד. 3.1
בתנאי שהם , או באתר ויגיימס בעמודי הפייסבוק של החברות הגולשיםהפעילות פתוחה לכל  3.2

 )להלן "החברים"(. 13מעל גיל 
איך  : "לענות על השאלה באתר ויגיימס או בפייסבוקשמעוניינים להשתתף בפעילות  יםהחברעל  3.3

  "אתם מקררים את עצמכם ואת המחשב שלכם בקיץ.

 פס פרטים אישיים ויאשרו את תקנון ותנאי הפעילות.החברים המעוניינים להשתתף ימלאו טו 3.4
עם סיום הפעילות זוכים  25שופטים אשר יבחרו  2 לכל הפחות ימנה ותצוות השופטים של החבר 3.5

 .י שיקולים קריאטיביים )יצירתיים( של תשובתם לשאלה האמורה לעילעל פ
הודעה אישית בפייסבוק או זוכה באמצעות כל עם  קשר ות יצרו, החבריםלאחר בחירת הזוכ

 אתלשלוח לחברה בחזרה יהיה  ים, ועל הזוכשמילא בטופס פרטים אישיים באמצעות דואר אלקטרוני
 שעות מרגע שליחת ההודעה. 48תוך  מלאים,התקשרות הפרטי ה

כלל  ואל הזוכה הבא לאחריו, וכך חוזר חלילה עד שיימצא החברות יפנוהיה ולא הגיב הזוכה, כאמור, 
 .הזוכים בפעילות

ו/או מי  החברות, לא תהיה כל טענה כלפי ייענולא  ותלזוכים שהוצאו להם הודעות כאמור, והחבר
 מטעמה בעניין זה.

לפעילות התקינה של פייסבוק ולא תישא בכל אחריות לנזק, ות אינן אחראיות מובהר כי החבר 3.6
בפייסבוק, אשר ימנעו את השתתפותו ו/או זכייתו הפסק או אובדן, מכל סוג שהוא, הנובעים בשימוש 

 של המשתתף בפעילות.
, בהתאם להגבלת הגיל 13בפרס יוכלו לזכות רק מי שמילא את כל התנאים לעיל וכן מעל גיל  3.7

 של הפרס.
 
 ;. הפרס וכללי הזכייה בו4

הפעילות יהיו זכאים לזכות בפעילות לפי  פוסטרק אלו אשר יעלו את התשובה בתגובות ב 4.1
 הקריטריונים שצויינו לעיל. 

 13.6.2017שתתקיים ביום שלישי  ",המומיההסרט "הקרנת הבכורה של זוגי מתנה ל סהפרס: כרטי
 קניון איילון. Yes Planetבאולם הקולנוע של  21:30בשעה 

 להקרנה.בכרטיס זוגי יזכה זוכים, כל אחד  25סה"כ ייבחרו  4.2
 ואין אפשרות להחליפו. הפרס נבחר על ידי החברות 4.3

 
 ות" . ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי "החבר5
 
 ;. פסילת זוכה/זוכים בפעילות6

ת להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פסילתו של משתתף/ת ות הפעילות רשאיועורכ 6.1
בפעילות אשר פעל/ה באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן שאיננו תואם את 



רוח הפעילות ו/או פעל/ה באמצעים שאינם כשרים, והינה רשאית למנוע ממנו להשתתף בפעילות 
 ו/או לפסול זכייתו/ה בה.

ת להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על הסרת טקסט ו/או תמונה אשר ות הפעילות רשאיועורכ 6.2
ניסוחו בעל אופי פוגעני ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן שאיננו תואם את רוח הפעילות ו/או 

ת חובת סודיות עלול לפגוע בזכויות יוצרים ו/או עלול לפגוע בזכויות קניין רוחני ו/או עלול להוות הפר
מכל סוג שהוא ו/או עלול להוות הפרה של הוראה הקבועה בהוראת כל דין. אין באי פסילת הטקסט 

 ת הפעילות ו/או מי מעובדיה.ומשום קבלת כל אחריות שהיא על ידי עורכ
ת הפעילות ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול ומשתתף שנפסל על ידי עורכ 6.3

ת הפעילות ובפעילות או לזכות בפרס ולא תהא לו כל טענה או זכות לתביעה נגד עורכמלהשתתף 
 כנגד מי מטעמה בשל פסילתו או אי השתתפותו בפעילות.ו/או 

 
 ;. הודעה זכייה בפעילות7

זכייתו של זוכה בפעילות עשוייה להיות מסוקרת בעיתונות ו/או באינטרנט, לרבות לצורך קידום  7.1
רוע ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו מכירות של האי

 ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות.
 
 ;שונות .8

 הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות. 8.1
שיקול דעתם הבלעדי וללא עורכי הפעילות רשאים לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי  8.2

 הודעה מוקדמת. כל שינוי בתקנון יחייב מרגע פרסומו.
עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים  8.3 

 בפרסים.
שיבוש עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או  8.4

בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר 
פייסבוק ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם מוצגת הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר 

ת ול עורכש ןומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת
הפעילות ואלו לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את השתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט 

 כאמור במפורש בתקנון זה.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו 

ת הפעילות עקב תקלה ועורכ טוינקבפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן 
ת לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות ואחראי יהיו ולא ןת הפעילות אינוו/או שיבוש כאמור לעיל, וכי עורכ

הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, עקב ו/או 
 קוט עורכת ההגרלה כאמור.בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות שתנ

ההשתתפות בפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף, עורכי הפעילות לא יישאו  8.5
באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק פיזי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אובדן 

ם השתתפותו בפעילות ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר ע
 ו/או עם זכייתו ו/או בקשר עם הפרס.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפירוש הוראות תקנון זה הינה  8.6
 יפו.-בת"אבית המשפט 

 


