
 
 

   " פייב גיימינג"

   פעילות תקנון

 מבוא

להסדיר .1 נועד  זה  מתנהלת    תקנון  פיהם  על  הכללים  גיימינג " פעילותאת  (להלן:    " פייב 

 ").  פעילותה"

מרחוב זרחין    51-247804-1ישראל בע"מ ח.פ.    ריגליהינה חברת מרס    פעילותהמארגנת של ה  .2

(להלן:    משתייכת לקבוצת מרס העולמית") ההמארגנת(להלן: "  4366250, רעננה  26אלכסנדר  

 המוצר כהגדרתו להלן.  הרשמי בישראל של   יבואן) ושהינה ה"מרס"

מיובאים    אשר"  FIVE"  גומי הלעיסה  מוצרמשמעו  "  המוצריםאו "  "המוצר"זו    פעילותלצורכי   .3

ממספרי אחד  את  הנושאים  המארגנת  ידי  א'המפורטים    קוד -הבר  על  זה.    בנספח  לתקנון 

  - כי המוצרים שאינם מיובאים על ידי המארגנת, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  יובהר 

 . אינם משתתפים בפעילות  -שנקנו בדיוטי פרי נתב"ג  "FIVE" גומי לעיסהמוצרי 

השתתפותו, את כל הוראות תקנון זה    בעצם,  מקבל על עצמו  פעילותלהשתתף ב כל המעוניין   .4

  פעילות  כמשתתף  ייחשב  התקנון  הוראות  כל  אחר  ומילא  שקיים  מי  רק").  התקנון(להלן: "

 .  להן והסכים התקנון הוראות את  שקרא כמי ייחשב משתתף כל"). משתתף : "להלן(

  תקופת   תחילת  במועד  שנים  18  לפחות  לו  שמלאו)  תאגיד  ולא(  יחיד  ורק  אך  יהיה  משתתף .5

   .)להלן  כהגדרתה( הפעילות

 ההשתתפות בפעילות הינה אישית בלבד.  .6

מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור   .7

 אף בלשון רבים במשמע.  – בלשון יחיד 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם   .8

 תקנון.  ה, תגברנה הוראות הפעילותבדבר 

פרשנות   .9 לעניין  משמעות  להן  תהא  ולא  בלבד  ההתמצאות  לנוחות  הינן  הסעיפים  כותרות 

 תקנון. ה

תנאים לתקנון בכל  המארגנת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף   .10

 עת. 

 תנאי הפעילות ואופן ההשתתפות

מקוון,    פעילותה .11 באופן  ותתנהל  ל  באתרתאורגן  הינה   פעילותייעודי  כתובתו    אשר 
https://five-gum.com  " :כאשר פיתוח והתשתית הטכנולוגית של האתר  "),  האתר(להלן

 "). גוקהתל אביב (להלן: " 30תעשה באמצעות חברת גוקה מדיה בע"מ מרח' הארבעה  
ביום    פעילותה .12   20:00  בשעה  31.7.2021ליום    עד  תימשך והיא    8:00בשעה    1.7.2021תחל 

 "). הפעילות תקופת: "להלן(

כל    המשתתף  על   הפעילות   תקופת  במהלך,  בפעילות  השתתפות  לשם .13 את  הפעולות  לעשות 

מוצר אחד ולשמור בחזקתו את חשבונית הקבלה בגין  לפחות    לרכושהבאות, במצטבר: (א)  

(להלן:   רכישתם  את  ברור  באופן  המפרטת  ו/או  המוצר  (ב) "החשבונית"רכישת  לצלם    ); 
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, ב"מ(שלושה)    3  על   יעלה  שלא,  )JPEG/JPG(  תמונה  ובקובץ  ברורה   באיכותבתמונה אחת  

); (ג) להיכנס לאתר  "הצילום"  :להלן(  המוצר  שם  את  לזהות  יהיה  יתןאת החשבונית באופן שנ

להשתתף  (ד)  לידה;  ותאריך  דוא"ל  נייד,  טלפון  מלא,  שם  הבאים:  הפרטים  את  ולהזין 

 . )המשחק"במשחקון מבוסס ביצועים, ולהשיג את מספר הניקוד המירבי (להלן: "

  , בתקנון  שצוינו  בתנאים  עומד  ו אינש   אשר   משתתף  כל   לפסול  בלעדי   דעת  שיקול  למארגנת  .14

 . כלשהי הודעה חובת  ללא  וזאת

15.  ) בנפרד,  משתת  )5חמישה  כ"א  התקנון   ושעמדפים,  הוראות  מספר    וקיבל   אשרו  בכל  את 

ביותר הגבוה  ל וה  ,הנקודות  הודיעה  בפרס  הםמארגנת  זכייתו  בסעיף    על  להלן,    19כאמור 

 ).הזוכים"ו/או "  "הזוכה: "ובהתאמה (להלן יםכזוכ ויוכרז

 . בלבד להשתתף פעם אחת משתתףרשאי  פעילות הבמשך תקופת   .16

לאתר   .17 שיעלה  ו/או    פרטיםמשתתף  ידו  על  הועלה  לרבות    ,אחרמשתתף  של  פרטים  שכבר 

 . , וזאת ללא חובת הודעה כלשהיייפסל  הצילום,

;  בלבד  המשתתף  באחריות  הינה   המשתתף  ידי  על  שהוזנה  מידע  של   השמטה   או /ו  טעות  כל .18

  ואין   כאמור  השמטות  או/ו   לטעויות אחריות  בכל  נושאות  אינן  גוקה  או/ו  מרס  או/ו המארגנת

 . חסרים או/ו מוטעים פרטים שמסר משתתף לאתר חובה   כל עליהן

,  ימי עסקים מתום תקופת הפעילות)  10(  עשרהתוך  המארגנת תודיע לכל זוכה על זכייתו בפרס   .19

תוך שליחת דוא"ל ו/או שיחה לטלפון הנייד של המשתתף לפי שיקול דעת המארגנת ו/או מי  

על המשתתף חובה להשיב למארגנת ולספק את פרטיו,    ").היזכיההודעת  מטעמה (להלן:"  

 חשבונית עבור רכישת המוצר במהלך תקופת הפעילות לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  

ה. מי שלא  ישעות ממועד הודעת הזכי   48ימות ההשתתפות בתוך  , לשם א והעתק תעודה מזהה

זכה   שלא  כמי  ייחשב  כאמור  השיב  ולא  זכיה  הודעת  קיבל  ו/או  כאמור  זכיה  הודעת  יקבל 

 בפרס. 

 בפרס   הזכייה אופן

בפרסים    ויזכ,  זכיה  הודעת  קיבל  אשרו  , בהתאם למספר הנקודות שצברומהזוכים  אחד  כל .20

 ). "הפרס(להלן: "לתקנון זה  בנספח ב'המפורטים 

 .  שירותים או טובין, אחרים בפרסים או בכסף הפרס  את להמיר ניתן לא .21

ידי    הפרס .22 על  לזוכים  ח.פ.  חברת  יסופק  הפרס"(להלן:    515158012מדיהקום  עד   )"ספק 

) הזכייה30שלושים  הודעת  ממועד  עסקים  ימי  כ ;  )  אחראית  אינה    ים הזוכלפי  המארגנת 

הפרס או לתנאים בהם יסופק הפרס. המארגנת לא תהיה אחראית לכל נזק או  וטיב  לאיכות  

ו/או למחדל  -אי התאמה בנוגע לפרס ו/או לאספקתו, ובכלל זה לא תהיה אחראית למעשה 

 בזאת   מוותר  הזוכה.  פרסהקשורים באספקת ה  שלישיים  צדדים  או/ו  ו/או ספק הפרס  גוקה

בכל טענה הקשורה    .כנגד המארגנת ו/או מרס  פרסתלונה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע ל   כל   על

 בפרס יהיה על הזוכה לפנות אך ורק לספק הפרס. 
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, לרבות אלו שהוזנו ע"י המשתתף המארגנת רשאית לוודא אל מול הזוכה את אמיתות פרטיו .23

. על הזוכה לשתף פעולה עם המארגנת  והחשבונית  וכן לדרוש ממנו הצגת תעודה מזהה   באתר

 גנת לשם כך. ר להמצאת מסמכים אשר ידרשו על ידי המאבכל הקשור  

זוכה שנפסל לפי תנאי תקנון זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי   .24 ו/או  זוכה שלא אותר 

   לפיצוי כלשהו.

 ובכפוף לכל דין.    הוראות התקנון, הנחיות המארגנתמימוש הפרס יעשה בהתאם ל .25

 .  כלשהו כספי החזר  או זיכוי קבלת  יאפשר  לא הפרס  מימוש אי .26

ב .27 שהמשתתף    פעילות השתתפות  לכך  ראייה  זה  קרא  מהווה  ה תקנון  לכל  וכי  מסכים  וא 

מתחייב לשמור על כללי התנהגות נאותים, לפעול  ; כי הוא לפעול על פיהןהוראותיו ומתחייב 

בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות המארגנת, כפי שיעודכנו מעת לעת. תקנון זה ממצה את  

מתבקש להימנע  הוא  ,  על משתתףחובות הצדדים ואם האמור בתקנון זה לא מקובל  זכויות ו

 .  פעילותמלהשתתף ב

  תכנים   להסיר   או/ו   תכנים  למחוק  או  לתקן,  לשנות,  לערוךרשאית    מארגנתידוע למשתתף, כי ה .28

, על פי שיקול דעתה  הגבלה ללא  מהמשתתף מידע  או /ו  חומר כל  או/ו בחלקם  או /ו  בשלמותם

 הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתף. 

 הגבלת אחריות 

המשתתף השתתפות בכל צורה שהיא על ידי המשתתף הינה על אחריותו ובסיכונו הבלעדי.   .29

 .  מי מטעמןו/או  גוקה ו/אומרס ו/או   המארגנתעל כל תביעה, טענה ודרישה כנגד מוותר  

באופן    ו/או מי מטעמן   גוקה  ו/או  או מרס/ו   המארגנתר ומשחרר את  טופמשתתף  הכמו כן,   .30

נזק (ישיר או  ו/או  מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי  

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

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

 . פעילותל או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין 

  או /המארגנת ו  ,אתרהקיימת באופן מקוון באמצעות תמ פעילותמובהר ומוסכם כי מאחר וה  .31

  פרטי   לרבות  כלשהם  נתונים   אובדן   על   אחראיות   תהינה  לא  מטעמן  מי  או/ו  גוקהאו  /ו  מרס

  במסגרת   המשתתף  ידי   על   שהתבצעו  והפעולות,  פעילותל  שנוגע   ופרט  נתון   וכל   המשתתפים 

של , כתוצאה מכשל במערכות המחשב של המשתתף ו/או מכשל במערכות המחשב  פעילותה

וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתף ו/או    ו/או מכשול במסירת הודעת הזכיה  האתר

 נמחקו, הופצו, הושמדו ו/או שובשו.    פעילותעים להשתתפותו בג פרטים הנו

 קניין רוחני  

בכל הקשור    כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני) .32

 . מרסל או /ו  מארגנתבאופן בלעדי ל ותשייכ ") הזכויות " :להלן( זו פעילותל

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות   .33

אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של    מהן בכל חלק  זכויות או  שימוש מסחרי כלשהו ב

 מראש ובכתב.   מארגנתה
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 כללי 

אינם רשאים להשתתף  וכן בני משפחותיהם    גוקה  שלאו  /ושל מרס    ו/או  עובדים של המארגנת .34

 .  פעילותב

לעשות שימוש  ים  ו/או מי מטעמן עשוי  גוקהו/או  המארגנת  , כי  וומוסכם עלי   ףידוע למשתת .35

עסקיים, לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת    םלצרכים  ו/או שייאספו על ידמסרו  בפרטים שי

), ולעשות בהם שימוש אחר בהתאם להוראות  1981- המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 הדין. 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף   המארגנת .36

שתתף שקיים חשש  , וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למפעילותבכלשהו  

,  סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות 

שימוש בפרטים בלתי תקינים ו/או בלתי מלאים ו/או בלתי מדוייקים ו/או לא ברורים ו/או  

או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי    כל סיבה אחרת פסולה

באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו    פעילותה

ו/או    פעילותהבאופן סביר ומקובל ו/או עם מהות    פעילות ב עומד בקנה אחד עם השתתפות  

 .  פעילותהמהווה עקיפה כלשהי של כללי 

ועל חשבונו בלבד.    כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהא באחריות הזוכה  .37

.  הפי דין, את פרטי הזוכ- ללכך עהמארגנת תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש 

   ם מס כשלהו בקשר לזכיה.והמארגנת לא תהא חייבת בתשל

רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא    אתה  המארגנתעל אף כל האמור בתקנון זה,   .38

הגבלה, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, להאריך ו/או  

לא תשנה את מועד תחילת  המארגנת  מכל סיבה שהיא (ובלבד ש  פעילותהלקצר את תקופת  

רוע מהם, לשנות ו/או  לאחר שחלף), לשנות את תנאיה, להוסיף עליהם או לג  פעילותתקופת ה 

דעתה  בכל עת, על פי שיקול    האו חלק  פעילותהאו לבטל את  /להחליף את הפרס, וכן להפסיק ו

כל טענה בקשר לכך. תיקון או עדכון כאמור יפורסם באתר   ףהבלעדי ומבלי שתהיה למשתת

 . המארגנתבכל אמצעי מדיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של או /ו

המארגנת    החלטות .39 מרס/ושל  מטעמן  גוקהו/או    או  מי  ה  ו/או  סופיות    פעילותבעניין  הינן 

 ומחייבות כלפי כל המשתתפים.

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה   .40

 יפו. - לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב

  ! ומאחלים לך הצלחה פעילותמברכים אותך על השתתפותך באנו 
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 נספח א' 

 קוד של המוצרים המשתתפים בפעילות: -מספרי הבר 

• 4009900512350 

• 4009900512329 

• 4009900523288 

• 42188889 

• 42182115 

• 42182108 

• 7290008470735 

• 7290008470742 

• 42307105 

• 42212287 

• 42212294 
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 נספח ב' 

 הפרס כולל את הפריטים הבאים:

 שולחן גיימינג שחור  )1(

 VRאוקולוס  )2(

 אינץ'  24בגודל  PHILLIPSמסך מחשב מתוצרת  )3(

 כיסא "דרגון קומבט"  )4(
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