
תקנון אפליקציית המשחק "כתום או לא" 

1. הגדרות 

(חל"צ), ח.פ   514612811,  יצרנים  בישראל  בע"מ  ת.מ.י.ר תאגיד מחזור  "החברה"   
מרחוב  יגיע כפיים  21  ג', פארק דניב, אזור תעשייה קריית אריה, פתח  

תקווה, טלפון: 03-7790100; פקס: 03-7765006. 

GNS DIGITAL בע"מ , ח.פ . 514598945, מרחוב החשמונאים  100, תל   "העוזרת  לחברה "  

אביב. טלפון 03-5618090;  פקס: 03-7642702. 

אדם העונה על  כל  אלה: (1) הינו  תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין;  "משתתף" 
(2) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה.  

יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאי ות  לפסול כל משתתף  על פי שיקול  
המשתתף   על  כי  יובהר  עוד  החלטתן.  לנמק  צורך  וללא  הבלעדי  דעתן 
לעמוד בתנאי תקנון זה. משתתף אשר נפסל כתוצאה מהפרה של כל תנאי  
מתנאי תקנון זה, לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  

ומי מטעמה בקשר עם פסילתו.  

אפליקציית "CATOMOLO" הזמינה בחנויות האפליקציות  App Store  ו-  "האפליקציה"   
 .Google Play

  ,App Store  המפעילה את חנות האפליקציות ,Apple  יובהר כי לחברת
אין כל קשר לפעילות.  למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהיה כל דרישה ו/או  

טענה ו/או תביעה כלפי Apple בעניין זה.    

"הפעילות" או 
"המשחק "

כיצד  ללמוד  המשתתפים  יוכלו  שבאמצעותו  וחינוכי  חוויתי  משחק 
להפריד  ולמיין בצורה נכונה מוצרים השייכים או לא שייכים לפח הכתום. 
יידרשו  באפליקציה  ובמסגרתו  המשתתפים  החברה  הנערך  ע"י  משחק 
במשחק  (מנגנון   האפליקציות  ולשחק  מחנות  האפליקציה  את  להוריד 
המזכה   ניקוד  השיג  משתתף  אם  זה).  בסעיף  3  לתקנון  מפורט  המשחק 
אותו בכניסה לטבלת המובילים,  והוא מעוניין להיכנס לטבלת המובילים, 
מלא  (שם  אישיים  פרטים  הזנת  להירשם  באמצעות  יידרש  המשתתף 

וטלפון) . 

וכמות  המשתתף  של  התגובה  מהירות  על  מתבסס  במשחק  הניקוד  "חישוב הניקוד"  
האריזות הנכונות שמיין והכניס לפח הכתום. 

עפ"י   ייעשה  חישוב  הנקודות  אופן  לעניין  הדעת  שיקול  כי  יובהר 
תביעה  ו/או  טענה  ו/או  דרישה  כל  תעמוד  לא  ולמשתתף  האפליקציה, 

בקשר עם בחירה כזו או אחרת.  

טבלה שתתעדכן בכל יום פעילות ותכיל את  50  המשתתפים בעלי הניקוד  "טבלת מובילים" 
הגבוה ביותר לאותו יום פעילות.  מובהר כי מיקום המשתתפים בטבלת 

המובילים אינו מעיד על זכות המשתתף לקבל פרס כלשהו מהחברה.

ניתן לגשת  לטבלת המובילים  באמצעות  תצוגת החצר  על-ידי  לחיצה על  
לחצן בצורת כתר וכן בסיום המשחק.  

מטבלת  למחוק  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  החברה  כי  יובהר 
המובילים שמות  אשר אינם ראויים או פוגעניים בעיניה. למשתתף ו/או  
החברה   כלפי  תביעה  ו/או  טענה  ו/או  דרישה  תהיה  כל  לא  מטעמו  למי 

בקשר להחלטתה בעניין זה.    



 

 

 
כל יום החל מהשעה 00:00 ועד השעה 23:59.   "יום פעילות"  

תקנון זה. התקנון  יהיה זמין באפליקציה, בחנויות  האפליקציות ובמשרדי  "התקנון"  
החברה . 

 
2. כללי 
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2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  
כלשהם בדבר המשחק  ו/או האפליקציה, לרבות באתר החברה  ו/או בכל דרך אחרת, למעט 

הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  

2.2. ייתכן ובמהלך המשחק  יעודכן התקנון, על פי שיקול דעתה של החברה. התקנון המעודכן  
יהיה זמין באפליקציה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם 

המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 

טבלת  על  לרבות  אליהם,  הנוגע  עניין  כל  על  המשחק  ו/או  תוצאות  על  לערער  ניתן  2.3. לא 
המובילים, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.  

2.4. בתקנון המשחק השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה  
ו/או רבים.  

2.5. הסכמה לאמור בתקנון זה מהווה תנאי להשתתפות במשחק. בהשתתפותו במשחק  זה,  
מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון המשחק וכי הוא מקבל  
על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו  

ויחייבו לכל דבר ועניין. 

2.6. החברה  תהא רשאית,  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  להפסיק את  פעילות האפליקציה  ו/או  
להסיר את האפליקציה מחנויות האפליקציות בכל עת, ולמשתתף לא תעמוד כל  טענה  

ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור . 

3. ההשתתפות במשחק  

 App Store  3.1. אדם המעוניין להשתתף במשחק יוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות
או Google Play. מובהר בזאת, כי כניסה לאפליקציה ע"י משתתף אינה מהווה ראיה או  

הבטחה לקבלת פרס כלשהו.  

App   המפעילה את חנות האפליקציות ,Apple  יובהר,  כי  כאמור  בסעיף  1  לעיל,  לחברת
Store, אין כל קשר לפעילות או לחלוקת הפרסים במסגרתה.  למשתתף ו/או למי מטעמו 

לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי Apple בעניין זה.     

3.2. המשחק בנוי  משלושה (3) שלבים  בעלי  רמות קושי  בסדר עולה  (יום רגיל, יום חורפי  ולילה)   
("שלבים"),  כך  שבכל  שלב  יצטרך המשתתף למיין  פריטים ואריזות ולהחליט האם הם   

מתאימים למחזור בפח הכתום או לא ורמת הקושי תעלה בין שלב לשלב.   

3.3. מנגנון המשחק:  

3.3.1. במהלך המשחק, על המשתתף למיין פריטים ואריזות  המתאימות לפח הכתום   
במטרה לצבור נקודות ולעבור משלב לשלב.  

3.3.2. כדי למיין נכונה על המשתתף להשתמש במסך המגע במכשיר הטלפון ממנו  
הוא משחק  –  אריזות המתאימות לפח הכתום יש למשוך כלפי מטה לתוך הפח 
הכתום ואריזות שאינן מתאימות לפח הכתום יש להזיז על המסך לכיוון ימין  
או שמאל כך שלא יכנסו לפח הכתום. בכל עת במהלך המשחק יוכל המשתתף 
אריזות   אילו  לראות  ניתן  בו  תפריט  בפניו  ויוצג  המשחק  את  להשהות 
יוצג  המשחק  במהלך  כן,  לא. .   כמו  אריזות  הכתום  ואילו  לפח  מתאימות 

למשתתף חיווי לגבי אריזות שהוכנסו לפח הכתום ואינן מתאימות אליו.  



 

 

 
שונים    מכשולים  למשתתף  יופיעו  והאריזות  הפריטים  מיון  3.3.3. במהלך 
("המכשולים"). על המשתתף למנוע את כניסת המכשולים לפח הכתום על-ידי 
לחיצה על המכשולים ולמעשה בכך לנטרל אותם. מובהר כי משיכת המכשול 
את   ינטרלו  לא  שמאל,  או  ימין  לכיוון  שלהם  גרירה  או  הכתום  הפח  לתוך 

המכשול.   
נקודות בהתאם  לרמות הקושי:   3.3.4. מעבר  לשלב הבא,  יתבצע באמצעות  צבירת 
  (70) שבעים  לצבור  המשתתף  על  השני  הראשון  לשלב  לעבור  מהשלב  בכדי 
נקודות ובכדי לעבור לשלב השלישי על המשתתף לצבור מאה וארבעים (140)  

נקודות. השלב השלישי הוא השלב האחרון ויימשך עד תום המשחק.  
יכול  שבהן  חצרות   (6) שש  קיימות  במשחק  המתוארים,  3.3.5. בנוסף  לשלבים 
המשתתף למחזר  חמישה  (5)  פריטים  המופיעים   בחצר  המשחק. כלומר, לאחר 
יכול  לחשוף  באמצעות  נקודות  המשתתף  והאריזות  וצבירת  הפריטים  מיון 
הנקודות שברשותו,  את חמשת  (5)  הפריטים הנמצאים בחצר.  לאחר  חשיפת 

כלל הפריטים באותה החצר, יוכל לעבור לחצר הבאה.   
3.3.6. מובהר כי חשיפה של פריטים ממוחזרים, תגרע מהניקוד שצבר המשתתף, כך  
שהניקוד למעשה מהווה מעין  'תשלום'  בגין חשיפה של פריטים ממוחזרים,  

בהתאם לסך הניקוד שכתוב לצד כל מוצר שטרם מוחזר.  
כלומר,   המשתמש.  לבחירת  היא  בחצרות  הפריטים  חשיפת  כי  מובהר  3.3.7. עוד 
המשתתף יכול לדלג על שלב חשיפת הפריטים ולהמשיך לצבור נקודות על-מנת  

להיכנס לטבלת המובילים.   

3.4. צבירת הנקודות:  

3.4.1. מיון נכון של הפריטים והאריזות,  יזכה את המשתתף בנקודה  אח ת  (1) עבור 
כל מוצר שמוין נכון.  

3.4.2. מיון מהיר של הפריטים והאריזות, בהתאם למד המהירות המופיע בתחתית  
המסך, יזכה את המשתתף בשתי (2) נקודות.   

3.4.3. מיון לא נכון של הפריטים והאריזות יגרור להורדת פסילה ("נשמה") אחת (1)  
מתוך שלוש.    

  ,(1) בנקודה  המשתתף  את  הכתום  –  תזכה  לפח  המכשולים  כניסת  3.4.4. מניעת 
פסילות    (2) שתי  להורדת  הכתום  –  תגרור  לפח  המכשולים  של  כניסה 

("נשמות").    
מסך   בחצר המשחק  תגרע  המופיעים  כי  חשיפת  הפריטים  לציין  3.4.5. כאמור,  יש 

הנקודות שצבר המשתתף לאורך המשחק.   

3.5. בסיום המשחק,  אם  המשתתף קיבל  ניקוד  גבוה המזכה אותו  בכניסה לטבלת המובילים,  
יתבקש המשתתף להזין את שמו המלא, את מספר הטלפון שלו, וכן לסמן באופן אקטיבי  

כי הוא מאשר את התקנון.  

מובהר בזאת כי  ניתן  להירשם לטבלת המובילים רק בעת חיבור לרשת האינטרנט. במצב  
בו אין חיבוריות לרשת האינטרנט,  ניתן יהיה לשחק במשחק  במצב  Offline,  אך המשתתף  
לא יוכל להירשם לטבלת המובילים, ולפיכך תוצאותיו במשחק במצב  Offline  לא תישמר 
במערכת ועל כן תוצאות אלה לא יזכו את המשתתף בפרס,  ולמשתתף לא תהיה כל טענה  

או דרישה בהקשר זה.   

במשחק  את   השתתפותם  מראש  בעצם  במשחק  נותנים  המשתתפים  כי  בזאת  3.6. מובהר 
הסכמתם לחברה לעשות  שימוש במידע שהתקבל כראות עינה ולפרסמו  באמצעי תקשורת 
שונים לרבות  -  טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט  -  פייסבוק ואינסטגרם, שילוט חוצות ומסכי  

חוצות, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום.  

3.7. אם  שני (2) משתתפים או יותר השתתפו במשחק  וקיבלו דירוג זהה באותו יום  פעילות,  
אשר  נרשם  כך שהמשתתף  המובילים,  לטבלת  בו  נכנסו  המועד  לפי  ידורגו המשתתפים 
לטבלת המובילים  ראשון בזמן, ידורג ראשון מבין המשתתפים הללו. המשתתף אשר  נרשם  

לטבלת המובילים שני בזמן ידורג שני מבין המשתתפים הללו, וכן הלאה.   
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4. פטור מאחריות 
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4.1. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או  
תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ו/או מי מטעמן, בכל הקשור  
כי   בזאת,  מצהיר  בו.  המשתתף  ההשתתפות)  אי  (או  להשתתפות  למשחק,  והמתייחס 

התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.  

העוזרת   ו/או  והחברה  ה משתתף,  של  הבלעדית  באחריותו  במשחק  הינה  4.2. ההשתתפות 
לחברה  ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או 
עם   בעקיפין,  או  במישרין  והקשור,  מהמשתתפים,  למי  שייגרמו  וסוג  מין  מכל  הוצאה 

המשחק. 

זה,   הנערך  בהתאם לתקנון  כי  משחק זה,  לו  ידוע  כי  4.3. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר 
משלב מרכיבים של שעשוע והנאה וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש 
אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, והמשתתף מסכים לפטור את החברה  
ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי  

או סעד בגינם.   

4.4. בהשתתפותו במשחק מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם  
פיגועים,   שביתה,  ישראל),  שאינם  גורמים  או  מדינות  בין  (לרבות  מלחמה  עליון,  בכוח 
כל אירוע אחר אשר אינו תלוי   אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או 
בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות  
ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי 

מטעמן.  

או   מגבלות  ללא  כסדרה  תתקיים  או  תופרע  לא  שהפעילות  מתחייבת  אינה  4.5. החברה 
דיוקים, שגיאות   קלקולים, אי  נזקים,  ללא טעויות, תהא חסינה מפני  הפסקות, תנוהל 
ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה  
לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור,  
לרבות להפסיק את  השימוש באפליקציה  ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד  

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור. 

4.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המשחק  נסמך על   
האפליקציה  אשר אינה  חסינה  מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי המשח ק  
יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה  
רשת   של  ולתקינות  כפוף  לזמינות  כי  המשחק  מודגש,  כן,  כמו  לכך.  בקשר  או  כתוצאה 
נזק, אבדן,  דרישה או תביעה בגין כל  כל טענה,  ולפיכך לא תהיה למשתתף  האינטרנט, 
הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה 

שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.  

מלהשתתף  ממנו  מנעה  המשתתף  רשלנות של  או  פגיעה  תקלה,  כי  יוכח  בו  מקרה  4.7. בכל 
במשחק, תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה פטורות מאחריות. 

4.8. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של 
רשות מוסמכת.  
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מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב  
כלפי החברה כי:   

5.1. כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.  

5.2. המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה  
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה  הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות 
נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד,  
אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או  
תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או 

בעקיפין של תקנון זה.  

מי   נתונים  של  פרטים  או  לאובדן  באשר  אחריות  בכל  נושאת  אינה  החברה  כי  לו  5.3. ידוע 
מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני או היעדר חיבוריות לרשת האינטרנט, ואשר כתוצאה 
ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו הניקוד שהשיג המשתתף או פרטים אישיים אשר נשלחו   

במסגרת המשחק. 

ו/או   הוא  המובילים,  בטבלת  פרטיו  רישום  כי  בעצם  מאשר  מהמשתתפים  אחד  5.4. כל 
ליצור קשר טלפוני עם   אפוטרופוסו מביעים  את הסכמתם  לכך שהחברה תהיה רשאית 
המשתתף, לצורך ביצוע סקר אפקטיביות.  למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהיה כל דרישה 

ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לעניין זה.     

6. תנאי שימוש באפליקציה  

באפליקציה    השימוש  תנאי  את  מאשר  הוא  כי  ומצהיר  מאשר  מסכים,  6.1. המשתתף 
המפורטים להלן:  

6.1.1. השימוש של המשתתף באפליקציה  הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה החברה  
ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע  
מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים,  
העסקים  למהלך  הפרעה  או  נתונים  רווחים,  אובדן  מאובדן  הנובעים  נזקים  או 
ואשר נובעים מהגישה או השימוש של המשתתף באפליקציה או במידע הכלול בו 
או חוסר יכולת לגשת לאפליקציה  או להשתמש בה. הגבלת אחריות זו חלה גם על  

כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד האלקטרוני של המשתתף. 

6.1.2. מובהר כי כל התכנים והשירותים המופיעים באפליקציה  מובאים "כמות שהם"  
(AS-IS). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה, אינם נושאים בכל 
אחריות ביחס לתכנים המופיעים באפליקציה, לרבות כל מידע בכל פורמט שהוא 
אשר יועמד לרשות המשתתף בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד 
(להלן  –  "תכני האפליקציה"), בין אם תכנים אלה בבעלות האפליקציה  ובין אם  
הם בבעלות צד שלישי כלשהו, בקשר עם מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם,  
זמינותם והשפעתם על המשתמשים באפליקציה  ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני 

האפליקציה הפעילות בכל דרך אחרת . 

6.1.3. החברה הינה בעלת מלוא  זכויות הקניין הרוחני באתר הפעילות ותכניו, לרבות  
סימנים מסחריים, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט, תמונות וכל תוכן אחר 
ו/או בעלת כל הרישיונות לשימוש בהם. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסימנים  
לרבות   בו,  הכלול  ובמידע  בתמונות  ו/או  הפעילות  באתר  הנמצאים  המסחריים 

העתקה, שכפול, הפצה פרסום וכיו"ב.  

אין לפרש שום דבר מהאמור באפליקציה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, 
מכללא, או מכוח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא  



 

 

 
על  מוחלט  איסור  חל  המסחר.  סימני  החברה  ובעל  מאת  בכתב  מפורשת  רשות 

שימוש לרעה בסימני המסחר שבאפליקציה או בתכנים המוצגים בה. 

6.1.4. החברה מעניקה למשתתף את טובת ההנאה של גישה וצפייה בתכני האפליקציה,  
אך ורק לשימוש אישי שלו ולא לשם שימוש מסחרי. החברה רשאית לבטל טובת  

הנאה זו בכל זמן, לאחר או ללא מתן הודעה, על יסוד סיבה, או ללא כל סיבה. 

אזור  אדם,  לאפליקציה  לכל  את  הגישה  להגביל  זכותה  על  6.1.5. החברה  שומרת 
שבו   במקרה  מראש. מלבד  הודעה  מתן  ללא  וזאת  ריבונית,  רשות  או  גיאוגרפי 
ניתנה רשות מפורשת על ידי  החברה, כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים  
נכלל   אשר  אחר  למידע  מטעמה  או  של  החבר ה  ו/או  מי  המחשבים  במערכת 
במערכת זו, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. המשתתף  מתחייב לא להשתמש בכל 
תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת לנטר את התקשורת  
הנכנסת והיוצאת של האפליקציה , או תכנים אשר נכללים בה  ללא רשות מפורשת  

ב  מהחברה . בכתב

6.1.6. המשתתף מתחייב לא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או  
לנסות להפריע לעבודה התקינה של  האפליקציה. המשתתף  מתחייב לא לעשות כל  
פעולה אשר תטיל עומס רב באופן לא סביר או לא מידתי על התשתיות של  החבר ה  

או ספקיה.   

7. שונות  
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למשתתף  או  בכלל  לציבור  החברה  מאת  הצעה  מהווים  אינם  זה  תקנון  7.1. המשחק  ו/או 
כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתף להציע לחברה את השתתפותו,  

וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.  

שיסוקרו,   אפשר  במשחק,  השתתפותו  דבר  כי  ומאשר  מסכים  מהמשתתפים,  אחד  7.2. כל 
יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, באתר  החבר ה  
ו/או  המשתתף  במשחק  מביע  ההשתתפות  בעצם  וכי  אחרים,  אינטרנט  באתרי  ו/או 
הסיקורים   במסגרת  ותמונותיו  שמו  צילום  ו/או  לפרסום  הסכמתו  האפוטרופוס  את 

והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים ופעילויות הסברה של החברה.  

7.3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם  
מלהשתתף  במשחק  יוגבל הפיצוי לו המשתתף יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט 

על מנת להיכנס לאפליקציה.  

7.4. למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  244  לחוק 
העונשין , התשל"ז-1977, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל.  

7.5. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי  
המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין 

הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.  


