
 

 2019/20 " לה ליגה פנטזי" תקנון ותנאי שימוש והשתתפות בפעילות 

 

 הוראות כלליות 

"( המתנהלת באתר  הפעילות)להלן: " "לה ליגה פנטזי" הוראות תקנון זה מתייחסות לפעילות  .1

https://www.laligafantasyone.com  תייצליקובאפ Eiga Fantasy ONLaL :אתרי  ")להלן

 .  "(המפעילה ידי חברת סיטינט בע"מ )להלן: " -על יםמופעלהפעילות   יאתר"(. הפעילות 

"( באתר במסגרת הפעילות  המשתתף ראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך )להלן: "הו .2

 ן במלואוון את התקנואנא קרא בעי .המפעילהבין יון בינך לשפטי לכל דת הבסיס המויהוו א

 לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.ח במנוסהתקנון  .3

בפעילות  , וכניסה ו/או שימוש כמשתתף בפעילות ובין המפעילהאת היחסים בינך  התקנון ממצה ומסדיר .4

התקנון, כולם  תנאיים לי התקנון. לכן, אם אינך מסכים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאמהווים ומבטא

 או חלקם, אינך רשאי ליטול חלק בפעילות ו/או לעשות כל שימוש בפעילות למטרה כלשהי. 

את התקנון בכל עת,  כן אופי ואורך הפעילות ואת  את הזכות לשנות ו/או לעדכן  הת לעצמשומרהמפעילה  .5

מרגע פרסומו   ביחייינוי במתן הודעה מוקדמת, וכל ש הבלעדי והמוחלט, ללא צורך הלפי שיקול דעת

 . י הפעילותבאתר

פה, מכל מין וסוג -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל .6

 ה.והן אשר תקבענ שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה

ובכל מקרה  למטרות מסחריות, באפשרות המשתתף לעשות באתר אך ורק שימוש אישי ופרטי, שאינו  .7

  והכול בכפוף לתקנון.לילי, פ מושישלא 

כל פעולה  - אין לעשות שימוש בסקריפטים או ב"רובוטים" או בתוכנות  או בכל שימוש אוטומטי אחר  .8

ה ולא תהי יפסלט באמצעים אלו שינקומשתתף ו אותבמסגרת הפעילות תבוצע אך ורק ע"י המשתמש. 

 . ההמפעילענה כלפי טעמו כל ט לו או למי מ

, או בחלק כלשהו מהם, ללא קבלת  או הנתונים של המפעילה י המידעמאגרב שושימ אין לעשות כל .9

 מראש ובכתב. השל המפעיל האישור

  

 הפעילות והשתתפות בה 

 . הכנסת פרטי משתמשומצריכה  נה כרוכה בתשלוםההשתתפות בפעילות אי .10

החל  כבר אף אם, עתבכל  קחת חלק בפעילותלתמש פעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשהמ .11

הולמת את הפעילות, דוגמת שימוש בשפה לא  ןשאינפעולה אחת או יותר נקט ב ובמקרה להשתתף בה, 

 אחרת.  פעילות בלתי הולמת ראויה, פגיעה במשתמשים אחרים, חבלה בפעילות, או כל

יחד עם זאת, ההשתתפות   ותיהם.ובני משפח המפעילהאסורה על עובדי ה בפרסים בגין הפעילות יהזכי .12

 יה מותרת.חוו ורכילצ

ת שלא להעניק פרסים רשאיהמפעילה  .בלבד ומעלה 61בגילאי מותרת למשתתפים ההשתתפות  .13

מש הנו באם המשתמכל מקום,  הצליחו לקחת חלק בפעילות., גם אם 16-ר גילם נמוך מים אשמשתתפל

פרס   תינים הבאים: ההרשמה לפעילות, קבללעני, נדרשת הסכמתו של אפוטרופסו 18קטין מתחת לגיל 

)יצויין כי אי תיעוד  תבמקרה וזכה בפרס זה או אחר בפעילו אותו קטין בפעילות וכן תיעוד עצמי של

. לא תהיה למשתמש  עילה לאי מתן פרס לקטין( לא יהוונתו, או אי פרסום תמו/ושל זכייתו, מצד הקטין 

י ו בעקבות אנמנעה ממנ שפעולה זו אחרתהקטין או למי מטעמו כל טענה כלפי המפעילה במקרה 

 (. או לקבל פרס ו/להשתתף  אפוטרופסו ע"י)בין השאר אם לא הורשה  הסכמת אפוטרופסו

https://www.laligafantasyone.com/


 לה ליגה פנטזי  – חוקי הפעילותתמצית 

"הליגה  הלן:ל) גה הספרדית הראשונה בלבדבלי 2019/20 מתייחסת לעונת המשחקיםפעילות ה .14

 . הספרדית"

הלן: עם שחקנים אחרים מרחבי הרשת )לליגה בחור לאחר הרשמתו האם להשתתף ביכול לכל משתתף  .15

(.  כל ת חברים""ליגלן: מינים אחד את השני באמצעות קוד )לה בליגת חברים המזאו  ("ליגה פתוחה"

נן ללא הגבלת כמות )בכל אחת ד, כאשר ליגות החברים היחות בלבות פתוליג  5וח עד משתתף יכול לפת

-כל מקום, כל ליגה לא תמנה יותר מ. מראי חדש(תתף יקבל סגל אקהמשחברים ה/פתוחותה הליגות מ

 חברים. 16

וכן  שחקנים תקציב וירטואלי עמו הוא יכול לרכוש ולמכורלאחר בחירת הליגה, המשתתף מקבל  .16

 ו. ל שללסג  יתרשימת שחקנים אקרא

שינויים בהרכבים, וכל משתתף  ים לבצעהמשתתפים אינם יכול הספרדית עם תחילת כל מחזור בליגה .17

. נכון וד לשחקנים מחליפים(להרכב שלו )אין ניק צועי השחקנים אותם בחריקוד על פי בימקבל נ

כל  הניקוד שלאת ים כיבמרשים, בישולים וכו'( וכיב)דוגמת ריונים שונים קריט  20לכתיבת שורות אלו, 

 .שחקן

ת את  בזמן שאינו יכול לשנו) שחקנים במהלך מחזור שמשוחקאו למכור  ף בחר לרכוש במקרה ומשתת .18

רכבו בעת שריקת הפתיחה של  שהיו בהקבל ניקוד הם אלו עבורם הוא יהשחקנים ש (,ההרכב שלו

 המחזור. 

ניתן למצוא פירוט   הפעילותרי כי באתחוקי המשחק לנוחות בלבד וכל האמור לעיל הנו תמצית יצויין כי  .19

 והם הקובעים במקרה של סתירה ביניהם לתמצית זו.  א של חוקים אלומל

 

 פעילה מתנת המ  ותבפעיל הפרסים 

לספרד,  חזור הלוך הכוללת: טיסה בילה זוגיתח – כלל הפעילותהניקוד הסופי של הראשון עובר הפרס  .20

.  2020/21בעונת המשחקים  ל מדרידה וריאברצלונהקלאסיקו בין וכרטיסים למשחק שהייה במלון, 

 וין בפירוש בסעיף זה. או כל אמצעי אחר אשר אינו מצ , העברותהחבילה איננה כולל דמי כיס

תעופה, : חברת ההיתר , ביןלל המרכיבים בחבילת הפרס נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילהכ .21

אחר   או כל אלמנט סים באצטדיון בספרדהכרטי זהות החדרים, מיקומי הטיסות, זהות המלון, מועדי 

  בחבילה.

להציג דרכון  ה/ באחריות החברמו. הזוכה יזכה לבחור חבר/ה אשר יוכל לזכות עמו בפרס ולטוס ע .22

בין אם עקב חוסר דרכון ובין אם עקב כל ה בעניין זה, /באם לא ימצא חבר בתוקף במועד הענקת הפרס.

  בלבד. תה לזוכהיד ולהעניק אוהחבילה לחבילת יחפוך את המפעילה לה תהא ראשיתסיבה אחרת, 

 טעמה.או מי מו/המפעילה טובת ובתמונות לתב בכ הזוכה מתחייב לסקר את מסעו לספרד .23

 . 4ייסטיישן פרו לקונסולת סוני פ – כלל הפעילות הניקוד הסופי של השני עבורהפרס  .24

לרשת   מתנת המפעילה ש"ח 1000בשווי ארוחה  – השלישי עבור הניקוד הסופי של כלל הפעילות פרסה .25

 פעילה. מה תחליט בבלעדיותבתוקף עליו ו בלעדיות המפעילהה תחליט בעלי

, אלא הארצי  נפרדב )לא בכל ליגה פתוחה ליגות הפתוחותכל המבין בכל מחזור הארצי  זוריחמהפרס ה .26

לרשת עליה תחליט בבלעדיות   מתנת המפעילה  ש"ח 500ארוחה בשווי  – פתוחות(ליגות ה מבין כל ה 

 פעילה. מה תחליט בבלעדיותבתוקף עליו ו המפעילה

רצי  נפרד, אלא הא)לא בכל ליגות החברים ב החבריםליגות מבין כל מחזור בכל הארצי הפרס המחזורי  .27

וגודלה יקבע בלעדית ע"י   ספרדית, אשר זהותההליגה ה  רשמית של ולצה ח  – מבין כל ליגות החברים(

 המפעילה. 



רק פעם  חברים( )ליגות פתוחות ו/או ליגות ורי לזכות בפרס המחז כל משתתף יוכלודה זו כי יצויין בנק .28

וב במקום הראשון סיים אותו משתתף שבפרס מחזורי, יכייה במקרה ולאחר ז. שחקיםת מאחת בכל עונ

 ר הפרס לבא בתור אחריו וכן הלאה.ניקוד המחזורי, יועבב

בפרסים רסים הכלליים והן רד של צבירת הנקודות הן בפם תתבצע באופן כרונולגי יופרסיחלוקת ה .29

רשאית המפעילה   סיבה זו או אחרת לקבלת הפרס, תהאפסל מיים. בכל מקרה בו משתתף ייהמחזור

 יברת הנקודות וכן הלאה.בא בתור בצלהעניק את הפרס ל

ומימושם בפועל הינם באחריותה עצמם  יםפרסה באחריות המפעילה, אך הרסים הינחלוקת הפ .30

אחריות בגין נושאת בכל  נהאיהמפעילה כי יובהר  .הפרסיםהמרכיבים השונים של מפעילי ת של הבלעדי

   ONEזה ו/או אתר מימוש הפרס ו/או כל טענה, אשר תהא בגין המשחק ו/או התחרות ו/או תקנון 

 וכיו"ב. 

ולכל תקלה,  חריות לאיכותו ולטיבו של הפרס י המפעילה ו/או מי מטעמה, לא ישאו בכל אמובהר, כ .31

 אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמו.

ולהציע  , להחליף ו/או לשנות את הפרס בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדיורה הזכות, שמ למפעילה .32

או למי שתתף ולמ, האמור( הפרסעדכן את התקנון בשינוי קרה זה תבמו) שווה ערך במקומו פרס חלופי

שאינו ו אחר, אם במקום זה א)גם  י מטעמהמכל טענה בעניין זה כנגד המפעילה או  לא תהיהמטעמו 

 . יצוין הפרס המקורי(, נוןבתק

 . תן מראש ובכתב של המפעילה או מי מטעמהלא הסכמ הפרס אינו ניתן להמחאה או להעברה לאחר, ל  .33

 ה יתההמפעילה . שעות בכל אמצעי סביר 48תוך תנסה ליצור קשר עם הזוכים  י מטעמההמפעילה או מ .34

כל טענה תהיה  אל מטעמו  למיאו /וחרון , ולאלא ייווצר עמו קשר בזמן זהזוכה אשר רשאית לפסול 

 . כלפי המפעילה 

  ו/או למי תהיה לזוכה  , ולאעדי של המפעילהבלים לשיקול דעתן הנותנחלוקת הפרסים ומיקום מועד ה .35

 . זכיה עקב אי הגעתו לקבלת הפרס במועד ובמיקום שנקבע ע"י המפעילהל לבמקרה שייפס  מטעמו טענה

ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב  ת שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוךהמפעילה רשאי .36

באופן אחר כלשהו, גם אם  , ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המשחקו כל דיןאו תוך הפרת התקנון א

תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד  הנ"ל. לעניין זה, "חוסרכה אף ללא המעשה היה זו

עילות ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל בפ

 עילות. כלשהי של כללי הפ 

הסכמתו לפרסום  וקרת ובהשתתפותו מביע המשתתף אתכייתו של הזוכה בפעילות עשויה להיות מסז .37

הן מטעם המפעילה   או כל אמצעי מדיה אחר רדיו ובעיתונות ות באינטרנט,מו ולסיקור זכייתו, לרבש

 . עמה טו/או מי מ

לות, על פי ההגדרות ני, במסגרת הפעיויות המלאות, לרבות, מבלי להגביל, כל זכות של קניין רוחהזכ .38

 . בלעדי למפעילה נות במלואן ובאופןנה נתווהמתואר לעיל, תהיי

או להזדהות בכל  ן בר תוקףדרכו ידרש להציג את תעודת זהות שלו ו/אות הפרס, הזוכה ילשם קבל .39

אי הצגת כלל  את קבלת הפרס. וכן לחתום על מסמך המאשרה, עילעי אחר עליו תחליט המפאמצ

טעמו כל טענה  כה ולא תהיה לו או למי מ עילה לפסילת הזו יכולה להוותבסעיף זה  המסמכים הדרושים

 . לה כלפי המפעי

חוקי  פי , על בכל מקרה בו משתתף ייפסל לזכייה מסיבה זו או אחרת, יועבר הפרס למשתתף הבא בתור .40

 א תהיה כל טענה כלפי המפעילה. באו לעיל ולמשתתף או למי מטעמו ל המשחק כפי שהו

 

 



 ושמירת פרטיות  תאחריו

ילות. המפעילה  ית של המשתתפים בפע שלביה תהא על אחריותם הבלעדל ההשתתפות בפעילות על כ  .41

ו/או רכוש נזק גוף באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  נהלא תשאו/או מי מטעמה 

פעילות או בכל חלק  שתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות באשר נגרם למי ממ

 . ועלבפ מימוש הפרסיםהפרסים וקבלת או בהקשר  הממנ

אתרי  ית הקשורה בהפעלת מערכות בכל אחריות לכל תקלה טכנ שאילא תעמה מי מט ו/או המפעילה  .42

קם, יינתנו כסדרם בלא תנים באתר, כולם או חלת כי השירותים הניוהיא אינה מתחייב  הפעילות

ה או מפני קלקולים, נזקים  חשבי החברסינים מפני גישה לא מורשית למויות ויהיו חהפסקות וללא טע

  .רה ובקווי תקשורת, אצל המפעילה ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה ומאו תקלות בתוכנה, בח

 ת לכל מעשה אואינה אחראיים שלישיים. המפעילה ן היתר, בצדדתלויה, בי אתרי הפעילות הפעלת .43

ו הפסד ו/או הוצאה שייגרמו אובדן ו/א ת לכל נזק ו/אוא תהייה אחראיים ולמחדל של צדדים שלישי

בכל אחריות  מהאמור. מובהר במפורש כי המפעילה לא תשאי כלשהו כתוצאה למשתתף ו/או לצד שליש

 יאלי, לאתר. שתתף, או משתתף פוטנצבמקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של מ

אין ולא תהיה לו  שינוי, כי חוזר ובלתי ניתן לביטול או  בלתי  המשתתף בפעילות מצהיר בזאת באופן .44

ו/או כל טענה ו/או  הו/או מי מטעמ ו/או תביעה כלפי המפעילה ה, טענהולכל הבא מטעמו, כל דריש 

רק, בכל מקרה של טעות או בכל הקשור לפעילות.  א דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו , לרבות, אך ל 

כייה בה ו/או כל טענה ו/או  ם וככל שתהיה לו בקשר לפעילות ולזענה אכל ט המשתתף מוותר בזאת על 

 ויה להיות לו בכל מקרה של טעות. דרישה ו/או תביעה שעש

ן לשינוי, לעשות  ית, באופן בלתי חוזר ובלתי נהמשתתף מסכים ומאשר בזאת למפעילה ו/או למי מטעמה .45

בעולם, לפי שיקול דעתן הבלעדי  מקום בכל  כל שימוש בתכנים ששלח לאתר, בכל אמצעי מדיה שהוא,

ות ו/או בטלוויזיה, וכי לא יהיה זכאי לכל וחלט, לרבות ובין היתר באינטרנט, בסלולר, בעיתונוהמ

הכנסה  תפיקי מטעמה או מ/וימוש כאמור, גם במקרה בו המפעילה תמורה כספית או אחרת בגין הש

ה בתכנים, לרבות עריככל פעולה  ת לבצעשאיהשימוש כאמור. בין היתר, המפעילה תהיה ר כלשהי בגין 

תם ו/או הצגתם ו/או לצורך התאמתם לסוג השירות ו/או שינוי לצורך שידורם ו/או העברתם ו/או הפצ

 ו"ב.ו/או לציוד הקצה הרלבנטי, לרבות הקלטה, עריכה, שידור, שליחה וכי

כל לקיים פיקוח אודות  תו מהווה הסכמה מצדו לכך שהמפעילה י הפעילותבאתרהשימוש של המשתתף  .46

  מפעילה ם דומים אחרים. האתר, בין היתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעיידו בהשימוש הנעשה על 

רה ש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על האתר ו/או פיתוח האתר ו/או שמימרשאית להשת

 וראות כל דין.על איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של החברה ו/או לצורך קיום ה

מי שאינו מורשה שים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים ל הגול תשמור על פרטיות  המפעילה .47

 פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו.  לכך עפ"י דין, למעט

 

 סמכות שיפוט והדין החל 

 י באותו מקרה.כריע המפעילה באופן בלעד קנון הפעילות, תה בו יתעורר מקרה שאינו רשום בתכל מקרב .48

או סוגיה משפטית בקשר   הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוךל כל ל תקנון זה, פרשנותו וע ע .49

 יפו בלבד. -אביב-באו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתלעם התקנון יו

. המפעילה  י הפעילות של אגיד ו/או גורם כלשהו העושה שימוש באתרעד לכל אדם ו/או תתקנון זה מיו  .50

 יותיה, עובדיה ו/או מי מטעמה. לי מנלרבות מנהליה, בע -" מפעילה ה"

צמה הנם לצרכי פעילות גרידא, ולא יחשבו כהגרלה יובהר כי תקנון הפעילות והפעילות ע למען הסר ספק .51

 כהגדרתה בחוק העונשין.

 


