
 

 

 "ישראייר מתאימה לי חופשהתקנון פעילות "

 הגדרות .1

 תקנון זה. "התקנון"

 ".חופשה לי מתאימה שראייר"י "שם הפעילות"

 פעילות אינטראקטיבית נושאת פרס  )כהגדרתה להלן(. הפעילות""

בע"מ ו/או מי שיוסמך מטעמה לשם  ישראייר תעופה ותיירות "עורכת הפעילות"

 עריכת, ניהול ותפעול הפעילות.

 23.59בשעה  12.2.20ועד יום  בבוקר 8.00בשעה  11.2.20מיום  "תקופת הפעילות"

)כולל(  ותקופה/ות נוספת/ות עליה/ן תהא רשאית עורכת 

הפעילות להודיע בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט 

על תקופות הפעילות הנוספות  "(.תקופות הפעילות הנוספות)"

תחולנה הוראות תקנון זה בשינויים המחויבים, אם וככל 

 שמחויבים.

 30.4.20-עד ה ההכרזה על הזוכה 

במידה ויהיה שינוי בלו"ז לגבי מועד הכרזת הזוכה , תיידע על  

 כך עורכת הפעילות באתר האינטרנט . 

 IMTM  2020 תערוכת התיירות הבינ"ל ""תערוכה""

מבקרי התערוכה שהשתתפו בפעילות, ,שפעלו בהתאם ליתר  "המשתתף בפעילות"

לצורך המשך השתתפות  (כמפורט להלן)הוראות התקנון 

 בפעילות

כרטיס טיסה זוגי לחו"ל, ליעד עליו תחליט החברה. למימוש  פרס"ה"

)לא כולל יולי אוגוסט וחגים(, בתאריכים  30.12.20-עד ה

פוסה. בכפוף לתשלום מיסי נמל נבחרים בהתאם לשיקולי הת

ק"ג  8ליעד במרכז ההזמנות של ישראייר. כולל כבודת יד 

 לאדם

 תנאי ואופן ההשתתפות בפעילות .2

על רקע יעדי ישראייר ולשתף את התמונה ברשתות   להצטלםיתבקשו המשתתפים פעילות ב

 .המופיע חברתיות עם תיוג ישראייר 

תמונה  שלו על רק יעדי ישראייר ושיתף אותה העלה את הזוכה בפעילות הינו המשתתף אשר  2.1

 מקסימליתהלייקים הוקיבל כמות  הלצפייפתוח שלו ו האישיבפרופיל אינסטגרם ברשת חברתית 

 בזמן המוגדר "תקופת הפעילות" לתמונתו
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לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, מכל  2.2

ימים מראש  1סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכפוף ככל הניתן למתן הודעה בת 

 בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט. 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות  2.3

 משתתפים בפעילות.  40התנאי לבחירת זוכה הינו מינימום  2.4

 פרסה .3

 2על פי מוגדר בסעיף לזוכה  ןינתיו לעיל 1הפרס הינו כמוגדר בסעיף             3.1

 התנאים המלאים של הפרס ומימושו יפורטו בשובר הזכייה שיינתן ללקוח.              3.2

ידי עורכת הפעילות ביום ובשעות שנקבעו מראש, כפי שתפרסם -משתתף בפעילות אשר יוכרז על 3.3

יהיה זכאי לקבל את הפרס בכפוף לתנאי  - הברכה שתיבחראותו עורכת הפעילות, כמי שהציג את 

 התקנון.

פרס או להציע פרס חלופי בעל את הלהוסיף, לגרוע או לשנות  הזכותעל שומרת  פעילותעורכת ה 3.4

 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.-רך דומה, עלע

מי מטעמו אות ו/או זכזכאותו ת כדי להבטיח את פעילואין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר ב 3.5

 פרס.ל

על המשתתף הזכאי לתת את פרטיו לקבלת הפרס במקום ובמועד אותם תורה לו עורכת הפעילות.  3.6

עלול הדבר לשלול  -שהורתה לו עורכת הפעילות לא סר המשתתף הזכאי במועד ו/או במקום כפי 

 ממנו את זכאותו לפרס.

עורכת הפעילות תהא רשאית לצלם את הזוכה בפרס ולעשות שימוש בתמונה כמפורט בתקנון זה  3.7

  להלן.

.על הזוכה  אביב בתיאום מראש-תתבצע במשרדי עורכת הפעילות, בתל לזוכה הפרס מסירת 3.8

 . לקבלתו עצמאיו להגיע באופן אישי

במידה וימצא שאותו  זכאיפרס למשתתף את העורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא להעניק  3.9

 משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון.

עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו  3.10

 .קבלתוס ו/או או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפר

למעט אם אושרה העברת  ,נה אישית ואינה ניתנת להעברהיה פעילותבמסגרת ה אות לפרסהזכ 3.11

  .ידי עורכת הפעילות-עלמיוחד באופן נשוא הזכייה הפרס 
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מתנאי תקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את  3.12

 .כאי לומסירת הפרס לז

 משתתף הזכאי ואיתורובחירת ה .4

ברשת שיתף את התמונה שצולמה בביתן ישראייר בתערוכה ושיתף אותה  כאמור, משתתף אשר 4.1

וקיבל כמות הלייקים המקסימלית  החברתית אינסטגרם בפרופיל האישי שלו ופתוח לצפיי

 ובכפוף לעמידה ביתר תנאי יזכה בפרס כאמור בתקנון, לתמונתו בזמן המוגדר "תקופת הפעילות"

 . התקנון

ביום הכרזת הזוכה תכריז עורכת הפעילות באמצעות דף עורכת הפעילות באתר האינטרנט על  4.2

 .המשתתף הזוכה

 כנ"ל תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור. החלטתה של עורכת הפעילות 4.3

הפרטים אשר הזין המשתתף באמצעות ידי עורכת הפעילות -איתור המשתתף הזוכה, ייעשה על 4.4

 בביתן ישראייר בתערוכה  יצירת התמונהבתהליך 

שהכריזה על עורכת הפעילות תעשה את מירב המאמצים הסבירים על מנת לאתר את המשתתף  4.5

 . וזכאות

לאתר ( 4.5)כמפורט בסעיף באם לא יעלה בידי עורכת הפעילות, לאחר מאמצים סבירים שעשתה,                 

לעיל, ייבחר המשתתף אשר נמצא זכאי שני בהתאם את המשתתף הזכאי בתוך פרק הזמן האמור 

, ,אם וככל שיימצא זכאי נוסף, והכל עפ"י שיקול דעתה של עורכת להוראות תקנון זה וכן הלאה

 .הפעילות

. כאיהזומועד שיקבע בין עורכת הפעילות הפרס באת כאי עורכת הפעילות תמסור למשתתף הז 4.6

יהיה זכאי הזוכה  לאכאמור,  לקבל את הפרס במועד שנקבע כאיםהז פיםמהמשתתבצר באם י

 לפרס חלופי או לפיצוי מטעם עורכת הפעילות. 

 

 פרסום .5

ו/או כל עניין  משתתף הזכאיכל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או ה .5.1

 שיהיה מעת לעת. אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי

נמצא , וזאת בין אם תמונתו, שמו, שם משפחתו את הסכמתו לפרסוםמביע כל משתתף בפעילות  .5.2

פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת -על םשהותקשורת ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום זכאי לפרס 

 הפעילות. 

, תמונתו לפרסום שמוכל טענה בקשר לו תהיה  ולא וכי אין לאת הסכמתו,  מביע  כל משתתף זכאי .5.3

  .)ככל שהיה זכאי( פעילותמסגרת הב פרסהיה זכאי לוציון העובדה ש
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בגין כל אובדן, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מתחייב לפצות ולשפות את המשתתף בפעילות  .5.4

 .זה, במעשה או במחדל 5סעיף פי -בהפרת ההצהרות או ההתחייבויות עלנזק או הוצאה שמקורם 

 אחריות .6

למען הסר ספק . פעילותעל אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות הינה ות בההשתתפ .6.1

פי הפעילות משתתאיזה מאינם אחראים כלפי  הו/או מי מטעמעורכת הפעילות מובהר בזאת, כי 

עקב  םמטעמו/או לאחר  הםללכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם ו/או מי מטעמם 

עקב ו/או  אות לפרס ו/או עקב מימוש הפרסזכהו/או בשל  פעילותב םו/או עקב השתתפות פעילותה

 .האינטרנט השימוש באתר

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת  .6.2

הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא 

כשלים הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, הפסדים, זקים, תשאנה באחריות לנ

  .ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפיןבפעילות  למשתתף הפרעות, ניתוקיםטכניים, 

או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, עורכת הפעילות ו/את  לפצותמתחייב בפעילות משתתף ה .6.3

לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם  ,הוצאות, תביעה או דרישה

והדבר הסב את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון  ,או בעקיפיןו/במישרין תתף בפעילות, הפר המש

 .נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה

 זכויות יוצרים .7

המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב, כי השתתפותו שלו בפעילות כמוה כאישור ומתן זכות של  .7.1

כל שימוש לפי שיקול דעת עורכת הפעילות, בתמונה המשתתף בפעילות לעורכת הפעילות לעשות 

בכל עת, וכוויתור סופי ומוחלט על זכויות היוצרים שלו בו )אם וככל שישנן לו( לטובת עורכת 

  הפעילות.

כרצונה, בפעילות ועלה תשבתמונה  לעשות כל שימוש  םרשאיורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו ע .7.2

 שיקול דעתה הבלעדי וללא מגבלת זמן ו/או מועד.-על פיבכל דרך שתבחר, 

ו/או מין וסוג שהוא כנגד עורכת הפעילות כל טענה ו/או תביעה מכל משתתף בפעילות לא תהיה ל .7.3

 ובחרידיה ו/או מי מטעמה בגין השימוש, הצורה ואופן השימוש בו מי ממנהליה ו/או מי מעוב

 . וישתף שהעלהבתמונה לעשות 

 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמהעל כל טענת זכויות יוצרים כנגד בזאת מוותר המשתתף בפעילות  .7.4

 .התמונה בגין 

בגין כל אובדן, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מתחייב לפצות ולשפות את המשתתף בפעילות  .7.5

זה, במעשה או במחדל,  7סעיף פי -בהפרת ההצהרות או ההתחייבויות עלנזק או הוצאה שמקורם 

ין רוחני, לרבות פטנט, סימן מסחרי, זכות יוצרים, סוד עסקי, יאו עקב הפרה כלשהי של זכות קנ

 .ו/או לתמונהלתגובה הקשור ו/או הנוגע 

 שונות .8
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כי הוא מקבל על עצמו את , את התקנון אישורו לכך, כי קראאת מביע כל משתתף בפעילות  .8.1

ו/או הרוצה בפעילות מסכים המשתתף ותן כאמור, הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא א

 תקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. הכי בפעילות, להשתתף 

ל שאלה שתתעורר ובנוגע לכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת עורכת הפעילות  .8.2

במהלך  רוצושייתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ה ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ הבמהלכ

לא תהיה בפעילות ו/או מי מטעמו , ולמשתתף בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו פעילות,ה

 .כל טענה בשל כך

וכן על  ובני משפחותיהםעורכת הפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי פעילות ההשתתפות ב .8.3

לרבות בני זוג,  -לעניין זה "בני משפחה" . ובני משפחותיהם ATOMIחברת עובדי, מנהלי ושותפי 

 הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה.

. 

תהא רשאית פעילות פרס. עורכת הל כאיזמשתתף התהיה, תחול על הככל שחבות במס כלשהו,  .8.4

, ככל פי דין לשלמו-תידרש עלפעילות את סכום המס שעורכת המשתתף הזכאי לפרס וש מהלדר

 .בו זכה הפרסמו/או לנכותו  שתידרש,

לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול  םרשאיעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו  .8.5

כאמור, ככל שיהיה, יהיה בתקנון שינוי . , וללא הודעה מוקדמתשל עורכת הפעילות דעתה הבלעדי

 .כינונוחייב מרגע מ

 אתר עורכת הפעילות  באתר האינטרנט.  ניתן לעיין בתקנון ב .8.6

פרסומים אחרים כלשהם בין תקנון להבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות  .8.7

 ועניין. תקנון לכל דבר ה, תגברנה הוראות ו/או בכל אמצעי אחר לרבות בעיתונות פעילות,בדבר ה

תהא הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט ייחודית יהיה כל הנובע ממנו ועל תקנון ההדין החל על  .8.8

 בלבד.  יפו-אביב-נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל

האמור  פרשנותיעשה בהם שימוש לנוחיות בלבד ולא נועדו לוכותרות הסעיפים  החלוקה לסעיפים .8.9

 . בתקנון

 ים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. בו משתמשבכל מקום בתקנון  .8.10

 .בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע .8.11

 


