תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "חידון האוסקר הגדול"
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הגדרות
"החברה"

בתי קולנוע תאטראות בע"מ ,ח.פ ,511361412 .מרחוב מדינת היהודים
 91הרצליה פיתוח.

"הפעילות"

"חידון האוסק ר הגדול " הינ ה פעילו ת דיגיטלי ת נושא ת פרסים
המתקיימ ת בהתא ם להוראו ת תקנון זה  ,והי א אינ ה מותני ת בדמי
השתתפות.

"תקופת הפעילות"

תקופה שתחילתה ביו ם  04.03.2018וסיומה ביו ם  .11.03.2018החברה
תהא רשאית להארי ך ו/או לקצר את תקופת הפעילו ת על פי שיקול
דעתה הבלעדי.

"משתתף"

גול ש שמשתת ף ו/א ו הרוצ ה להשתת ף בפעילו ת והשאי ר את פרטיו
בהתאם להוראות תקנון זה.

"אתר האינטרנט"

oscarquiz.yp-apps.com

פרשנות
 .2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם,
בכל אמצעי שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .2.2כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ,ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה.
 .2.3בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה ,הכוונה גם לנקבה במשמעות ,והנ"ל לשם הנוחות
בלבד.
 .2.4ניתן יהיה לעיין בתקנון הפעילות ,בכל תקופת הפעילות ,באתר האינטרנט ובמשרדי החברה.

.3

הפעילות  -כללי
" .3.1חידו ן האוסק ר הגדול " (להלן " :החידון" ) הינ ה פעילות דיגיטלי ת נושא ת פרסי ם המתקיימת
בהתאם להוראות תקנון זה ,והיא אינה מותנית בדמי השתתפות.
 .3.2משתתפי הפעילות מתבקשים להיכנס לאתר האינטרנט ,לזהות אייקונים הקשורים לזוכים בטקס
האוסקר משנים קודמות או למועמדים לאוסקר השנה ולזכות בנקודות .הזכייה בנקודות מאפשרת
כניסה ל"חנות הפרסים" באתר האינטרנט בה ניתן להמיר את הנקודות לפרסים כמפורט בסעיף 6
להלן.
 .3.3החידון כולל  50אייקונים כאשר כל זיהוי נכון מזכה את המשתתף בשתי נקודות .במידה והמשתתף
אינו מזהה את האייקון ,ניתנת לו האפשרות לדלג על האייקון ולחזור אליו בשלב מאוחר יותר ו/או
לקבל רמז על ידי לחיצה על סימן השאלה .מובהר כי קבלת הרמז כאמור גוררת אחריה הורדה של
נקודה.
 .3.4לכל משתתף ניתנת האפשרות לקבל נקודות בונוס במשחק באופן הבא:
 .3.4.1שיתוף עם חברים – הנקודות מתווספות לאחר שהחברים שהוזמנו הצטרפו גם הם למשחק.
 2נקודות לכל חבר ועד  5חברים בסך הכל ( 10נקודות).
 .3.4.2הרשמה לניוזלטר של החברה ( 5נקודות).
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.4

השתתפות בפעילות
 .4.1ההרשמה לפעילות אפשרית החל מרגע פתיחת הפעילות.
 .4.2השתתפות בפעילות מהווה ,בין היתר ,הצהרה של כל משתתף ,לפיה הוא ממלא אחר הוראות תקנון
זה ,מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן ,וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי
תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין ,לרבות כל שינוי עתידי בו.
 .4.3השתתפותו של קטין (מתחת לגי ל  )18בפעילות ומימוש זכייתו בפרס כפופה לאישור והסכמה של
הורי ו א ו ש ל האפוטרופו ס החוק י שלו  .המשתת ף מתחיי ב כ י קיב ל א ת הסכמ ת הוריו או
האפוטרופוס החוקי שלו לצורך השתתפות בפעילות ,וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה והסבירו לו
את הדברים הכתובים בו ,והמשתתף מבין ומסכים להם .קטין שהוריו או האפוטרופסיים שלו אינם
מסכימים לתנאי התקנון ,אינו רשאי להשתתף בפעילות.
 .4.4ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ,מנהליה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
 .4.5על מנת להשתתף בפעילות ולזכות בפרסים על המשתתף:
 .4.5.1להירשם לפעילות באתר האינטרנט (להשאיר פרטים – שם ,מספר טלפון ,דואר אלקטרוני).
יובהר כי באחריות המשתתף להזין את שמו ואת פרטיו המדויקים והנכונים.
 .4.5.2לקרוא ולאשר את תקנון הפעילות.
 .4.6מודג ש כ י משתת ף של א ימל א א ת פרט י ההתקשרו ת שלו  ,לא יוכ ל לזכו ת בפרסי ם במסגרת
הפעילות.
 .4.7החברה או מי מטעמ ה ל א יהיו אחראי ם במקר ה ב ו מסיר ת הפרסי ם ל א תתאפש ר בש ל כך
שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים ,או בכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר
את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.
 .4.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,החברה רשאית שלא לאשר השתתפות ו/או לבטל את השתתפותו
של משתתף ,לרבות של מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל .במידה וקיים חשד כי משתתף
עבר על כללי תקנון זה ו/או ניצל לרעה את ההשתתפות בפעילות אזי רשאית החברה לחסום את
השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.
 .4.9ההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות
כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף .החברה לא תישא באחריות
לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים ,במישרין או בעקיפין,
לפעילות ו/או לניהולו ,לתוצאותיו על כל הכרוך והנובע מכך .המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי
החברה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל
בהשתתפות בפעילות.

.5

מתן פרטים
 .5.1בהרשמה לפעילות באתר האינטרנט מצהיר המשתתף כי הינו מסכים ששמו ופרטיו ,כפי שנמסרו על
ידו ,וכן כל מידע שיצטבר בקשר למימוש הפרסים ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים
והמידע הנ"ל ,יועבר לחברה וישמש אותה לקידום פעולותיה ,לרבות עריכת ניתוח מידע ומחקר
סטטיסטי על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ,ולשם דיוור ישיר ב SMS-ו/או בדואר אלקטרוני .למען
הסר ספק ,מובהר כי שימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה בכל סעד ו/או פיצוי
ו/או תרופה.
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 .5.2המשתתף יכול בכל עת לפנות לחברה בכתב ולבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע של החברה.
מובהר כי לאחר הסרת הנתונים המשתתף לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים
הרשמה.

.6

 .5.3החברה מאבטח ת א ת המיד ע המצוי שאת ר האינטרנ ט באמצעו ת מערכו ת מתקדמו ת וחדישות
ביותר .על אף האמור ,אין החברה יכולה להתחייב כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי
המידע אשר ברשותה.
הפרסים
 .6.1להלן הפרסים אשר מוצעים ב"חנות הפרסים" באתר האינטרנט ותנאי מימושם:
 20 .6.1.1נקודות – הגדלת תפריט מזנון
תפריט פופקורן זוגי במחיר תפריט פופקורן גדול .התפריט הזוגי כולל פופקורן גדול  +שתי
כוסות שתייה בינוניות .התפריט הינו קבוע מראש ולא ניתן להחליף ו/או לשדרג אחד או
יותר מהמוצרים בתפריט .השובר יכובד פעם אחת בלבד .בתוקף עד ליום  .31.05.2018לא
יינתנו הארכות ו/או החלפות .מימוש ההטבה בכל ימות השבוע .למימוש בקופות המזנון
ברשתות יס פלאנט ורב חן .אין כפל מבצעים .עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון המבצע.
 40 .6.1.2נקודות –  1+1על שתייה בינונית
כוס שתייה בינונית או מים במתנה ברכישת כוס שתייה בינונית או מים במחיר מלא (על
הזול מביניהם) .לא ניתן לשדרג ו/או להמיר את ההטבה במוצר/ים אחר/ים הנמכר/ים
במזנון .השובר יכובד פעם אחת בלבד .בתוקף עד ליו ם  .31.05.2018לא יינתנו הארכות
והחלפות .מימוש ההטבה בכל ימות השבוע .למימוש בקופות המזנון ברשתות יס פלאנט
ורב חן .אין כפל מבצעים .עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון המבצע.
 80 .6.1.3נקודות – פופקורן קטן מתנה
פופקור ן קטן במתנה  .ל א נית ן לשדר ג ו/או להמי ר את ההטב ה במוצר/י ם אחר/ים
הנמכר/ים במזנון .השובר יכובד פעם אחת בלבד .בתוקף עד ליו ם  .31.05.2018לא יינתנו
הארכות והחלפות .מימוש ההטבה בכל ימות השבוע .למימוש בקופות המזנון ברשתות יס
פלאנט ורב חן .אין כפל מבצעים .עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון המבצע.
 100 .6.1.4נקודות –  1+1על כרטיס קולנוע רגיל
כרטיס קולנוע יחיד לסרט דו ממד באולם רגיל במתנה ברכישת כרטיס קולנוע יחיד לסרט
דו ממד במחיר מלא (לא כולל כרטיסים מוזלים כגון :חיילים ,ותיקים ,מבצעי אשראי
וכדומה) .השובר יכובד פעם אחת בלבד .בתוקף עד ליו ם  .31.05.2018לא יינתנו הארכות
והחלפות .מימוש ההטבה בימים א'  -ה' בלבד ,לא כולל חגים ,חוה"מ וחופשות בי"ס .לא
כולל אולמות  IMAX, VIP, 4DXואירועים מיוחדים .למימוש בבתי הקולנוע של רשתות
יס פלאנט ורב חן .מימוש ההטבה בקופות הקולנוע בלבד (לא ניתן לבצע הזמנה באתרי
האינטרנט של יס פלאנט ורב חן) .אין כפל מבצעים .עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון המבצע.
 115 .6.1.5נקודות – כרטיס קולנוע רגיל מתנה
כרטיס קולנוע יחיד לסרט דו ממד באולם רגיל במתנה .השובר יכובד פעם אחת בלבד.
בתוקף עד ליום  .31.05.2018לא יינתנו הארכות והחלפות .מימוש ההטבה בימים א'  -ה'
בלבד  ,ל א כול ל חגים  ,חוה" מ וחופשו ת בי"ס  .לא כול ל אולמות IMAX, VIP, 4DX
ואירועים מיוחדים .שדרוג לתלת ממד יתאפשר בתוספת תשלום .למימוש בבתי הקולנוע
של רשתות יס פלאנט ורב חן .מימוש ההטבה בקופות הקולנוע בלבד (לא ניתן לבצע הזמנה
באתרי האינטרנט של יס פלאנט ורב חן) .אין כפל מבצעים .עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון
המבצע.
 .6.2הפרסים מתקבלים בצורה של קוד מימוש לבתי הקולנוע של רשתות יס פלאנט ורב חן והם יישלחו
בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת  SMSלפי הפרטים שניתנו על ידי המשתתף כאמור לעיל
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 .6.3באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף לוודא – ככל שיזכה בפעילות – שהינו יכול להשתתף
בנשוא הפרסים במועדיהם כפי שנקבעו על ידי החברה .יודגש כי במידה והמשתתף יזכה תהא זו
אחריותו המלאה והבלעדית לממש הזכייה בפרסים כמפורט בתקנון זה.
 .6.4החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את
הענקת הפרסים בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 .6.5הזוכה בפרסים אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרסים או כל תחליף אחר .האמור לעיל
בסעיף זה יחול גם במידה והפרסים לא ימומשו על ידי הזוכה במהלך תקופות המימוש המוגדרות
בסעיף  6.1שלעיל.
 .6.6מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ,מכל מין וסוג בקשר למימוש
הפרסים ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם .המשתתפים אשר זכו בפרסים המתוארים בסעיף
 6.1שלעיל ו/או מי מטעמם פוטרים את החברה מכל טענה ,דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק,
קלקול ,אי תקינות ,שיבוש ,עיכוב ,איחור ו/או כל פגם אחר ,אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה בעקבות
מימוש הפרסים.
 .6.7מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין שומרת לעצמה החברה את הזכות לעכב ו/או לבטל
את הפרסים בהם זכה משתתף מסוים ,בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי
המשתתף מעשה גניבה ,הונאה ,מרמה ,זיוף ,הטעיה ,התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ,עשה המשתתף מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי
לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה ו/או אם פעם המשתתף באופן בלתי הוגן לניצול
הפרסים על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בפרסים שהוענקו לו מהחברה.
.7

ביטול הפעילות
 .7.1החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהיה רשאית לשנות את כללי הפעילות ו/או תקופת
הפעילות בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה ו/או מכל סיבה אחרת .כן תהיה
רשאית החברה לבטל חלקים מהפעילות או את כולה בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
יובהר כי למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות
כאמור בסעיף זה.

.8

כללי
 .8.1החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן את הוראות תקנון זה ,על כל סעיפיו ו/או
חלק מהם ,והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת .נוסחו
המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך ויהיה ניתן לעיין בו באתר האינטרנט
ובמשרדי החברה ברחוב מדינת היהודי ם  ,91הרצליה פיתוח .למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או השינויים בו.
 .8.2פרסומים לגבי תקנון זה שיפורסמו באתר האינטרנט ,ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל המשתתפים
בפעילות.
 .8.3החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל
ללא טעויות ,תהא חסינה מפני גישה לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס
ותקלות – לרבות תקלה בחומרה ,בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.
 .8.4מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי שיבוש ,מניעה או הפרעה כאמור ,בין אם יחולו במערכותיה של
החברה ,ובין אם יחולו במערכות של צד שלישי כלשהו ,לא יקימו למשתתף כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה.
 .8.5בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות
התקנון ניתנת לחברה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את
כל הגורמים המעורבים ו/או הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם.
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 .8.6המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי החברה ו/או מנהליה ,עובדיה ,ומי מטעמה ,בכל הקשור והמתייחס לפעילות ,להשתתפות (או
אי השתתפות) בה .המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול
או לשינוי.

.9

אחריות
 .9.1המשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו פוטר את החברה ו/או כל מי מטעמה ,מכל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה ,ובפרט לפרסים.
 .9.2המשתתף מתחייב לשפות את החברה ,עובדיה ,מנהליה או מי מטעמה ,מיד עם דרישתם הראשונה
בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של
צדדים שלישיים כלפיה ,אם הפר במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם הפר או לא
קיי ם במעש ה ו/א ו במחד ל א ת התנאי ם בתקנון ז ה ו/או במקר ה שב ו החברה תתב ע בנושאים
שאחריותה הוסרה מהם לפי הוראות תקנון זה ו/או שאינה חלה עליה על פי דין.

.10

קניין רוחני
 .10.1כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות ,לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,סימני מסחר וסודות מסחריים,
ככ ל שישנ ם וקשורי ם בפעילות  ,הינ ם רכוש ה הבלעד י ש ל החברה לפ י העניי ן ו/א ו ש ל צדדים
שלישיים אחרים ,שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין .זכויות אלה חלות בין השאר על כל
תוכנה  ,קו ד מחשב  ,קוב ץ גרפי  ,שמו ת וסמלי ם מסחריי ם (לוגו)  ,טקס ט וכ ל חומ ר אח ר הכלול
בפעילות .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל כולל תקנון
זה.

.11

דין ,שיפוט והתיישנות
 .11.1תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך
בתל אביב יפו בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

.12

סופיות תנאי השתתפות
 .12.1האמו ר בתנאי השתתפו ת אל ה הינו ממצ ה לחלוטי ן וב א במקו ם כ ל מצב  ,הצהרה  ,התחייבות,
פרסום וכיו"ב אשר ניתנו ,אם ניתנו ,על ידי החברה ו/או מי מטעמם ו/או אתר האינטרנט ו/או על
ידי כל גורם אחר.

.13

שאלות ובירורים
.13.1בכ ל פני ה בנושא י הפעילו ת יש לפנו ת לחברה בטלפון 09-9526234 :ו/או בדוא ר אלקטרוני:
.service@yesplanet.co.il
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