ליגת החלומות של  – ONEהפנטזי הרשמי של ליגת הבורסה לניירות ערך
תקנון פרסים
אורחים יקרים שלום,
 ONEשמחה להזמין אתכם להשתתף במשחקי ליגת החלומות של  – ONEהפנטזי הרשמי של ליגת הבורסה לניירות
ערך (להלן" :ליגת החלומות הרשמית") .בטרם השתתפותכם ,אנא קראו בעיון את תקנון הפרסים המפורט להלן:
 .1ההשתתפות במשחקי ליגת החלומות
 .1.1המשחקים והפעילויות יתקיימו בפלטפורמת  Real Managerהנמצאת באתר https://www.real-
 /manager.clubובחנויות האפליקציות השונות (להלן" :הפלטפורמה") ,הנמצאת בבעלות חברת
פאנאטיקס קלאב (להלן" :פאנאטיקס") ,ומנוהלת על ידה.
 .1.2על המעוניין להשתתף במשחקים להירשם כמשתמש פעיל בפלטפורמה ,תחת "ליגת העל הישראלית/ליגת
הבורסה לניירות ערך".
 .1.3ההשתתפות במשחקים כפופה ומותנית בהרשמה מראש ,ובאישור תנאי השימוש ,מדיניות הפרטיות,
ומדיניות ה Cookies-המופיעים בפלטפורמה (להלן ייקראו יחד" :תנאי השימוש") .יובהר כי המשחק
בפלטפורמה נועד לצרכי שעשוע ובידור בלבד ,וכי ההרשמה לפלטפורמה וההשתתפות במשחקים הן ללא
תשלום.
 .1.4חוקי המשחק המלאים מופיעים בפלטפורמה (להלן" :החוקים") .החוקים צפויים להשתנות ולהתעדכן
מעת לעת ובין משחק למשחק ,ובאחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים כאמור.
 .1.5ככלל ,אלא אם יוגדר אחרת במסגרת טורניר ספציפי ,כל משתתף במשחק מקבל בתחילת עונת כדורגל
תקציב וירטואלי ,במסגרתו ירכיב המשתתף את נבחרת חלומותיו (להלן" :הנבחרת") בדרך של ניצול
מושכל של התקציב לבחירת שחקני כדורגל המשחקים כיום בקבוצות ליגת הבורסה לניירות ערך .המשתתף
יוכתר כמאמן נבחרתו ויוכל לבצע מגוון פעולות לניהול נבחרתו הווירטואלית במגבלות התקציב ,לרבות
תכנון מערכים ,חילופים ,שיבוצים ואימונים .כמו כן ,המשתתף ייאלץ להתמודד עם מגבלות של פציעות
והרחקות שחקנים ,שישפיעו על יכולות התמרון שלו.
 .1.6בסיומו של כל מחזור משחקים (או טורניר אחר שיוגדר) ובסיומה של עונת הכדורגל בליגת הבורסה לניירות
ערך ,יפורסם בפלטפורמה דירוג נבחרות החלומות הווירטואלית של כלל המשתתפים ,על פי הניקוד של כל
נבחרת המתבסס על ביצועיהם האמיתיים של השחקנים בליגת הבורסה לניירות ערך ,אותם המשתתף בחר
להרכב נבחרתו .מנגנון הניקוד יהיה על פי תפריט נקודות והחוקים המופיעים כאמור ביתר פירוט
בפלטפורמה ,ויתבסס על כיבושי שערים ,בישולים ,הרחקות ,כרטיסים ,שמירה על שער נקי ,ועוד.
 .2הפרסים וחלוקתם
 .2.1בסיומו של כל מחזור משחקים ,וכן בסיומה של עונת הכדורגל ,לאחר שקלול ניקוד הנבחרות ,יחולקו
פרסים לנבחרות שהגיעו לניקוד הגבוה ביותר (השבועי או העונתי) .במקרה של שוויון במספר הנקודות,
הפרס הרלוונטי יחולק למשתמש שחשבון המשתמש של הנבחרת שלו נפתח ראשון בזמן ,בהתאם לנתונים
שבידי פאנאטיקס ו.ONE-
 .2.2את רשימת הפרסים שיחולקו ניתן למצוא בפרסומי  ONEכפי שיופיעו בערוצי המדיה השונים של ONE
או של נותני חסות מטעמה ,וכפי שיתעדכנו מעת לעת (לעמוד הפרסים לחצו כאן).
 .2.3הודעה בקשר עם הפרסים לרבות ספקי הפרסים ,מועד ,אופן ,ומקום חלוקתם תישלח לכתובת המייל איתה
נרשם המשתמש למשחק ,במידה ואין ברשותו כתובת מייל ,על המשתמש ליצור קשר ישיר עם פאנאטיקס
בכתובת
שלה
הפייסבוק
בעמוד
ו/או
office@funatix.club
בכתובת
 .https://www.facebook.com/msg/RealManagerClubבמידה ובתוך שבועיים המשתמש לא ענה ו/או לא
יצר קשר עם פאנאטיקס בנוגע לפרס ,זכאותו לפרס עלולה להישלל .יובהר כי הפרסים יחולקו על ידי
ובאחריות נותני חסות ו/או הספקים כפי שיופיעו ברשימות הפרסים ,וכי בכפוף למדיניות הפרטיות
במשחק ,פרטי הזוכים יועברו לגורמים הרלוונטיים לצורך חלוקתם בפועל.

 .2.4לפאנאטיקס ו ONE-שמורה הזכות הבלעדית להחליט בדבר מפרט הפרסים ,ודרכי חלוקתם .פאנאטיקס
ו/או  ONEלא יהיו אחראיים למקרה בו לא יהיה ניתן לממש פרס כלשהו בגין נסיבות שאינן תלויות במי
מהם.
 .2.5פאנאטיקס ו/או  ONEרשאים להימנע מחלוקת פרסים ו/או לדרוש את החזרתם של פרסים שחולקו
למשתתפים שזכו במשחק תוך ביצוע מעשה בחוסר תום לב ,מרמה ,עבירה ,הפרת תנאי השימוש ,או כל
דין .במידה ומשתתף שזכה במשחק ייפסל עקב האמור לעיל ,פאנאטיקס ו/או  ONEיהיו רשאים להעניק
את הפרס למשתתף הבא בתור לפי דירוג הנבחרות .מובהר כי למשתתפים לא יהיו כל טענות בקשר לכך.
 .2.6יובהר כי למעט במקרה בו  ONEתשמש כספק פרסים באופן ישיר ONE ,אינה נושאת באחריות בקשר עם
הפרסים ,וכי למשתתפים לא יהיו טענות כלפי  ONEבקשר לאיכותם ,טיבם ומימושם של הפרסים לרבות
בשל פגם ו/או אי התאמה ו/או נזק ו/או תקלה ו/או אי אספקה .מובהר כי האחריות הבלעדית לאמור לעיל
חלה על ספקי הפרסים שהינם נותני חסות ו/או צדדים שלישיים אחרים שאינם קשורים ל ONE-ו/או
לפאנאטיקס.
 .2.7לא ניתן לבצע בפרסים כל שינוי ו/או החלפה ו/או המחאה ו/או העברה ו/או המרה בכסף ו/או בשווה כסף,
ללא הסכמה מראש ובכתב של פאנאטיקס ו/או ספק הפרס הרלוונטי.
 .2.8האחריות להמצאת כלל המסמכים ו/או האישורים הרלוונטיים (להלן" :המסמכים") הנדרשים לצורך
מימוש הפרסים ,לרבות לדוגמא ,עריכת ביטוחים ,דרכונים ,רישיונות וכד' ,היא של המשתתפים בלבד.
מובהר כי  ONEו/או פאנאטיקס אינן נושאות באחריות להמצאת המסמכים ובמידה ואלו לא הומצאו על
ידי המשתתפים ,למשתתפים לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 .2.9על המשתתפים חלה החובה הבלעדית לשלם כל תשלום נוסף ,במידה וישנו ,הקשור לפרסים או למימושם
לרבות מיסים והוצאות שונות ,ולא תהא להם כל טענות בקשר לכך.
 .2.10יובהר כי משתמש יוכל לזכות בלא יותר משלושה פרסים ראשונים מחזוריים בעונה .במקרה בו משתמש
יהיה זכאי לפרס ראשון בפעם הרביעית ,המשתמש יקבל את הפרס השני בחשיבותו .ואולם ,אין באמור כדי
לגרוע מזכאותו של משתמש לפרס העונתי ,ככל ויהיה זכאי.
לעמוד הפרסים לחצו כאן
 .3הוראות כלליות
 .3.1ההשתתפות במשחקים מותרת למשתתפים בגילאי  13ומעלה .ככל והמשתתף הינו קטין מתחת לגיל ,16
נדרשת הסכמת הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו לתקנון זה ולתנאי השימוש.
 .3.2תקנון זה ,יחד עם תנאי השימוש ,מסדירים את יחסי המשתתף ,פאנאטיקס ,ONE ,וכל גורם אחר מטעם
אלו ,כאשר ההשתתפות במשחק ובכל שלב משלביו ,היא על אחריותו המלאה של המשתתף .מובהר כי
הרשמה למשחק ו/או השתתפות פעילה בו ,מהווים הסכמה מלאה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש,
ולא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה בנוגע למשחק ו/או לפעילות אחרת בפלטפורמה ו/או להוראות
התקנון ותנאי השימוש.
 .3.3מובהר בזאת כי  ONEו/או פאנאטיקס אינן נושאות באחריות בגין כל נזק הנגרם למשתתפים ו/או למי
מטעמם ו/או לגורמים שלישיים עקב ההשתתפותם במשחק ,לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או כל נזק מסוג
אחר ,ולרבות בגין מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו כלפי המשתתפים במקרה בו (אך לא רק) הזכייה
בפרס מותנית בהסכמתו ו/או בפעולה של אותו צד שלישי.
 .3.4יודגש כי למעט במקרה בו  ONEתשמש כספק פרסים באופן ישיר ONE ,אינה נושאת באחריות ישירה
ו/או עקיפה ,בגין כל מחדל/מעשה של צד שלישי הקשור עם המשחק בפלטפורמה ו/או עם אספקת הפרסים,
לרבות בקשר לצדדים שלישיים המפעילים את הפלטפורמה ו/או המספקים את הנתונים הסטטיסטיים
הקשורים עם הפעילות.
 .3.5מבלי לגרוע ובנוסף לתנאי השימוש ,ל ONE-הזכות ,בכפוף לתיאום עם פאנאטיקס ומנהלת ליגות הכדורגל
המקצועניות ("מנהלת הליגות") ,לשנות הוראות תקנון זה לרבות הוראות בקשר עם הפרסים ,חוקי
הפעילות ,שינוי תקופת ו/או מועדי משחקים ,ביטול משחקים (בין אם בגין אירוע מסכל או נסיבות שאינן
בשליטת פאנאטיקס ו/או מנהלת הליגות ,ו/או ביוזמת מי מהן) ,ללא כל טענה ו/או דרישה מצד המשתתפים
בקשר לכך.

 .3.6הזכייה במשחקים עשויה להיות מסוקרת באמצעי המדיה השונים .הזוכים בפעילות נותנים את הסכמתם,
מעצם השתתפותם במשחק ,לפרסום פרטיהם הבסיסיים ודמותם בכל ערוצי המדיה השונים לרבות
האינטרנט ,העיתונות והרדיו.
 ONE .3.7אינה נושאת באחריות בשום צורה בגין כל שיבוש ו/או תקלה ו/או קריסה ו/או פריצה ו/או כל דבר
אחר שאיננו בשליטתה ברשת האינטרנט של המשתמש ,באתר ,ו/או בקשר עם שיבושי תקשורת ו/או כל
אחד מהאמור בכל אמצעי מתווך טכנולוגי אחר המשמש להעברת נתונים במשחק.
 .3.9תקנון זה רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הוא מיועד לשני המינים כאחד.

