
 מבצע בית"ריסט מביא בית"ריסטתקנון 

 הגדרות

 513025122בע"מ, ח.פ. ( 2001)בית"ר ירושלים מ.ח. מועדון הכדורגל  –"המועדון" 

 .קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים –"הקבוצה" 

 /https://www.beitarfc.co.ilאתר האינטרנט שכתובתו  –"אתר המועדון" 

https://he-עמוד הפייסבוק שכתובתו  –"עמוד הפייסבוק של המועדון" 
il.facebook.com/BeitarFcJerusalem/ . 

עמוד האינסטגרם שכתובתו  –"עמוד האינסטגרם של המועדון" 
https://www.instagram.com/fcbeitar/ . 

 להלן. וכהגדרת חבר מועדון בית"ריסטמשרד הכרטיסים בו נמכר  –"לאן" 

tps://www.leaan.co.il/heht-אתר האינטרנט שכתובתו  –"אתר לאן" 

-IL/memberships/%D7%91%D7%99%D7%AA'%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%20

%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%94%D7

%93%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%AA'%D7%A8%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A

9%D7%9C%D7%99%D7%9D/info 

מועדון, במסגרתו מקבלים המועדון האוהדים הרשמי של חבר ב -סט" חבר מועדון בית"רי"

הטבות הן במסגרת המועדון, כגון הנחות ברכישת כרטיסים למשחקי בית וחוץ וברכישה  חבריםה

בחנות המועדון, והן במסגרות מסחריות נוספות כגון הנחות במסעדות ובתי עסק שונים, והכל 

, הן אם ההצטרפות למועדון ון מועדון בית"ריסט בפרטבהתאם ובכפוף לתקנוני המועדון ותקנ

 כאמור בוצעה לפני מועד פרסום תקנון זה והן אם לאחריו.

 מי שנרשם במהלך תקופת המבצע, כהגדרתו להלן, כחבר מועדון בית"ריסט. –"נרשם" 

 .12:00בשעה  4.1.20ועד ליום  8:00בשעה  2.12.19החל מיום  –"תקופת המבצע" 

 להלן. 716מבצע "בית"ריסט מביא בית"ריסט", כהגדרתו בסעיפים  –"המבצע" 

 פרשנות

 והקמפיין, כהגדרתו להלן, תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. תקנון זה .1

 לגברים ולנשים כאחד. יםמיועד

 .הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר .2

בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות  .3

 תקנון זה והן אשר תקבענה. 

 .שנות תקנון זהכותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפר .4

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית  .5

 נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. 

מתום הנה שלושה חודשים  לקמפיין, כהגדרתו להלן,בקשר תקופת ההתיישנות לכל תביעה  .6

 .תקופת הקמפיין, כהגדרתו להלן
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 בית"ריסט מביא בית"ריסטמבצע 

במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה לעיל, כל הנרשם כחבר מועדון בית"ריסט דרך אתר לאן ו/או  .7

ו/או הלינק, כהגדרתו בסיפת סעיף זה, יקבל בסוף תהליך ההרשמה לינק, אשר  אתר המועדון

ו, למספר יקושר לשמו, לרישום כחבר מועדון בית"ריסט, אותו הוא רשאי להעביר על פי בחירת

 "(.הלינקבלתי מוגבל של אנשים )להלן: "

לעיל, יזכה  7הועבר כאמור בסעיף כל רישום של חבר מועדון בית"ריסט חדש דרך הלינק אשר  .8

בזוג כרטיסים למשחק הבית הקרוב ואותו בלבד, שמו מקושר ללינק כאמור, את הנרשם אשר 

 מועדון בית"ריסט חדש דרך הלינק, על פי מועדו של כל רישום ורישום של חבר של הקבוצה

 ."(הכרטיסים"-" ונרשם זוכה)להלן בהתאמה: "

שיתקיים ביום  הפועל חדרה: )א( משחק הקבוצה נגד לעיל הנם 8סעיף לעניין משחקי הבית  .9

)ג( משחק הקבוצה -; ו25.12.19שיתקיים ביום הפועל רעננה ; )ב( משחק הקבוצה נגד 4.12.19

הטוב כי המבצע אינו חל על  . מובהר בזאת למען הסדר4.1.20שיתקיים ביום  עירוני ק"שנגד 

 .22.12.19שיתקיים ביום משחק הגביע נגד ראשון לציון 

כחבר מועדון של הנרשם הזוכה הכרטיסים יישלחו לכתובת המייל שהוזנה במהלך רישומו  .10

 בית"ריסט, ועליו להדפיסם לצורך מימושם. 

לשנות את מיקום מיקום הכרטיסים יהא ביציע הצפוני. על אף האמור, המועדון יהא רשאי  .11

  .טרם שליחתם לנרשם הזוכה הכרטיסים בכל עת,

מובהר בזאת כי לא תתאפשר צבירה של הכרטיסים, וכל כרטיס בו זכה נרשם זוכה, אשר לא  .12

לעיל ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה, יהיה בטל ומבוטל ולא  8מומש במועד האמור בסעיף 

יהיה לו כל תוקף כזה או אחר, לרבות אך לא רק קבלת כסף או הטבה אחרת חלף כרטיס שלא 

 מומש. 

בנוסף לזכאות לכרטיסים בגין כל רישום בודד של חבר מועדון בית"ריסט חדש דרך הלינק,  .13

, בהתאם לסך הכולל של רישומי חברי אחת בלבדלהטבה כמפורט לעיל, יהא כל נרשם זכאי 

בשעה  4.1.20קרי עד ליום  ,אשר בוצעו עד תום תקופת המבצע מועדון בית"ריסט דרך הלינק

 מפורט להלן:מבין ההטבות כ ,12:00

הזמנה לאירוע סגור של בית"ריסט,  –( רישומים דרך הלינק 9( עד תשעה )5חמישה ) .13.1

 במועד ובמקום כפי שייקבעו על ידי המועדון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 צעיף ממותג של הקבוצה. –( רישומים דרך הלינק 19( עד תשעה עשר )10עשרה ) .13.2

חולצת שחקן הקבוצה  –( רישומים דרך הלינק 49( עד ארבעים ותשעה )20עשרים ) .13.3

 חתומה.

, במיקום 2020/21מנוי לעונת המשחקים  –ישומים ומעלה דרך הלינק ( ר50חמישים ) .13.4

 יקבע על ידי המועדון על פי שיקול דעתו הבלעדי.ר שא

 "(ההטבות)להלן ביחד: "

לכתובת המגורים שהוזנה תשלח  הההטבעם תום תקופת המבצע, ובתוך זמן סביר,  .13.5

  נרשם הזוכה כחבר מועדון בית"ריסט.הבמהלך רישומו של 

בזאת כי זכייה בכרטיסים ו/או הטבות הנה אישית, ומימוש הזכייה יעשה ע"י הנרשם  מובהר .14

 הזוכה בלבד. לא תתאפשר העברת זכאות לכרטיסים ו/או הטבות למי שאינו הנרשם הזוכה.

בהם זכה ו/או ההטבות  לא יהיה רשאי למכור את הכרטיסים זוכהמובהר בזאת כי נרשם  .15

  במסגרת המבצע.



נרשם זוכה לא יהיה רשאי, אף לא בתוספת תשלום, לבצע המרה ו/או שדרוג מובהר בזאת כי  .16

 .בהם זכה במסגרת המבצעו/או ההטבות של הכרטיסים 

 הנרשםהצהרות 

כי הינו מקבל  הנרשםמאשר מצהיר ומתחייב  ,בהצטרפותו למועדון בית"ריסט בתקופת המבצע .17

 דבר ועניין.מחייבות אותו לכל  על עצמו את הוראותיו של תקנון זה והן

ידוע לו  כיהנרשם מאשר מצהיר ומתחייב  בהצטרפותו למועדון בית"ריסט בתקופת המבצע, .18

 שהפרת הוראות התקנון עלולה לגרור הליכים משפטיים כנגדו ו/או פנייה למשטרה, לפי העניין.

הוראות יתר התקנונים החלים על צובר הוראות תקנון זה באות להוסיף ואין בהן בכדי לגרוע מ .19

 הנקודות בהתאם לסיווגו.

כי הינו פוטר  הנרשםמאשר מצהיר ומתחייב  ,בהצטרפותו למועדון בית"ריסט בתקופת המבצע .20

מכל אחריות ו/או נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו ו/או מי מטעמ המועדוןאת 

 .מבצעל בעקיפין הקשורים במישרין ו/או

 לצורך רישומו כחבר מועדון בית"ריסט לאןל הועברואשר  האישיים פרטיו כל כי מצהיר הנרשם .21

  . (נייד, ז.ת, מייל, כתובת, מלא שם) נכונים הנם

 כללי

 .נמצא באתר המועדון תקנון זה .22

כל שינוי, בכל עת, בכפוף  וו/או לערוך ב וו/או חלק ממנ המבצעיהיה רשאי להפסיק את  המועדון .23

 המועדון.אתר להוראות הדין, בהודעה שתפורסם ב

 אחריות

אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי  המועדון ו/או מי מטעמו .24

 .במערכת של לאןשנקלטו  בנתוניםנכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש 

כל עילה, טענה או תביעה  נרשםל תקיםלא  ,הצטרפות למועדון בית"ריסט בתקופת המבצע .25

 .וו/או כל הכרוך ב וניהול ,המבצעהקשורה במישרין או בעקיפין עם 

, מחמת כח עליון ו/או וניהול המבצעבביצוע מכל סוג שהוא,  שכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבו .26

הנרשם , לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את במועדוןמחמת אירועים שאינם תלויים 

 בכל סעד או זכות.


