
 "שחקן מצטיין" מבצעתקנון 

 הגדרות

ההגרלה"  "המועדון" "עורך  הכדורגל    –  ו/או  ירושלים  מ.ח.  מועדון  ח.פ.  (  2001) בית"ר  בע"מ, 
513025122 

 קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים המופעלת על ידי המועדון.  –"הקבוצה" 

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

המועדון"   של  הפייסבוק  שכתובתו  – "עמוד  הפייסבוק   עמוד 
https://www.facebook.com/BeitarFcJerusalem/ 

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

מתקיימות    –"המבצע"   במסגרתו  להלן,  זה  בתקנון  כהגדרתו  מצטיין",  "שחקן  הגרלות,  מבצע 

 כהגדרתן להלן.

המבצע"   מיום    –"תקופת  בו  ועד    20:30בשעה    14.9.2020החל  האחרון  הבית/חוץ  משחק  לתום 

 . 2020/21תשתתף הקבוצה במהלך עונת המשחקים  

 של הקבוצה הנכללים בתקופת המצבע.  והחוץמשחקי הבית  –"משחק/ים" 

 . להלן 712כל אחת מההגרלות אשר יערכו במסגרת המבצע, כמפורט בסעיפים  – "ההגרלה"

 השחקן אשר נבחר כשחקן מצטיין בכל אחת ממשחקי הקבוצה, כמפורט להלן.   –"שחקן זוכה" 

 שעלה גורלו וזכה בפרס במסגרת המבצע. המצביעים במסגרת המצבע,  מבין מי  –זוכה" משתתף "

 להלן.  11הפרס למשתתף הזוכה כהגדרתו בסעיף  – "הפרס" 

 פרשנות

זכר. תקנון זה .1 נוחות בלבד, בלשון  זה מנוסח, משיקולי  וההגרלה,  ,תקנון    םכהגדרת  המבצע 

 לגברים ולנשים כאחד.  יםמיועד להלן,

 . 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.  

 .כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה .4

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

 נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.  

מתום  הנה שלושה חודשים    להלן,  ה, כהגדרת להגרלהבקשר  תקופת ההתיישנות לכל תביעה   .6

 . , כהגדרתו להלןעצהמבתקופת 

 "שחקן מצטיין"מבצע 

  תשתתף הקבוצה   םממשחקי הבית והחוץ בה  דבכל אחבמהלך תקופת המבצע, כהגדרתה לעיל,   .7

בישראל( לכדורגל  ההתאחדות  מטעם  הרשמיים  לפרסומים  המשחק  )בהתאם  מדקת  החל   ,

, אוהדי הקבוצה יוכלו לבחור מי לדעתם השחקן המצטיין  80-הראשונה ועד דקת המשחק ה

 בכל משחק כאמור. 

https://www.beitarfc.co.il/
https://www.facebook.com/BeitarFcJerusalem/
https://www.instagram.com/fcbeitar/


אליו   .8 קישור  אשר  סקר  במסגרת  תתבצע  כאמור  המצטיין  השחקן  באתר בחירת  יתפרסם 

ו  ו/או   המועדון עמוד האינסטגרם של המועדון, כאשר לכל  או  / עמוד הפייסבוק של המועדון 

 ."(ההצבעה)להלן: " משתתף בהצבעה תהא הצבעה אחת בלבד 

יפרסם המועדון באתר המועדוןשעות הב .9 עמוד הפייסבוק של    ו/או  בוקר למחרת כל משחק, 

המועדון, מי השחקן אשר נבחר כשחקן המצטיין לאותו  עמוד האינסטגרם של  או  /המועדון ו

 בהתאם לשיקול דעת המועדון.שיהא , Relayהשחקן הזוכה יקבל פרס בחסות  .משחק

 "(.משתתף כל המצביע לשחקן הזוכה יירשם באופן אוטומטי להגרלה )להלן: " .10

חסות  אשר יזכה אף הוא בפרס ב, המשתתפים יוגרל משתתף אחד, באופן אקראירשימת  מבין  .11

Relay , בהתאם לשיקול דעת המועדון. שיהא 

כמפורט  שעות מהמועד בו הוכרז השחקן הזוכה,    24הגרלת המשתתף הזוכה תתבצע בתוך עד   .12

תתפרסם  לעיל,   עמוד  וזהותו  ו/או  המועדון  של  הפייסבוק  עמוד  ו/או  המועדון  באתר 

 האינסטגרם של המועדון. 

 מימוש הפרסים

עד   .13 הזוכהמהכרזת  שעות    72בתוך  לעיל,  ,המשתתף  עם   ורייצ  כמפורט  קשר  המועדון  נציג 

 את המידע אודות הפרס ואספקתו.  וויספק ל המשתתף הזוכה

ע"י   .14 פרס  מימוש  כי  בזאת  כפומשתתף  מובהר  כי   ףזוכה  יאומת  במסגרתו  הזדהות    להליך 

 הצביע במסגרת המבצע.  הזוכה אכן המשתתף 

 זוכה אחר במקומו.לעיל ייפסל, ויוגרל   14זוכה אשר לא יעמוד בהוראות סעיף משתתף  .15

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לאפשר את   .16

ע"י מי שהוגרל בהגרלה במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין ו/או מי שלא  מימוש הפרס  

 מילא אחר הוראה מהוראות תקנון זה. 

אך לא  ,לרבות, זוכה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיאמשתתף הויתר ה .17

 תף המשת  לא יהיה,  ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה  ההגרלה  ךרק, בשל פסילתו על ידי עור 

ולא תישמע מצדו כל טענה    ההגרלה  ך הזוכה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעור

 . בענייןו/או מי מטעמו  ההגרלה ךו/או דרישה כלפי עור

ו/או   .18 ערך  בשווה  או  בכסף  להמרה  ו/או  להחלפה  ניתנת  ואינה  אישית  הינה  בפרס  הזכייה 

 . להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה

תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי  מר מפורשות אחרת בתקנון זה,  למעט אם נא .19

 . ניתנות לערעור

 זוכהההצהרות 

  המשתתף מאשר מצהיר ומתחייב    ,תקופת המבצעמהלך  ב  כמפורט לעיל,   ,בהשתתפות בהצבעה .20

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

  המשתתף מאשר מצהיר ומתחייב    ,במהלך תקופת המבצע  , , כמפורט לעילבהשתתפות בהצבעה .21

ידוע לו שהפרת הוראות התקנון עלולה לגרור הליכים משפטיים כנגדו ו/או פנייה למשטרה,  כי

 לפי העניין. 



, כמפורט לעיל, במהלך תקופת המבצע, מאשר המשתתף למועדון לעשות  בהשתתפות בהצבעה .22

וללא    בקבלת הסכמתושל המועדון, ללא צורך    בערוצי הדיגיטל השונים  בשמו ופרטיושימוש  

 כל תמורה שהיא. 

מ .23 לגרוע  בכדי  בהן  ואין  להוסיף  באות  זה  תקנון  על  הוראות  החלים  התקנונים  יתר  הוראות 

 לסיווגו. בהתאם  משתתף

כי הינו פוטר את  , כמפורט לעיל, במהלך תקופת המבצע, מאשר המשתתף  בהשתתפות בהצבעה .24

מכל אחריות ו/או נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים  ו  ו/או מי מטעמ  המועדון

   .מבצעל בעקיפין במישרין ו/או

 כללי 

 . נמצא באתר המועדון תקנון זה .25

כל שינוי, לרבות    ןהו/או לערוך ב   ההגרלההמבצע ו/או  יהיה רשאי להפסיק את    ההגרלה עורך   .26

 המועדון. אתר בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם ב , אך לא רק במועד ההגרלה

מרשימת   .27 ימחק  ושמם  יפסלו  ההגרלה  ותנאי  כללי  כל  אחר  ימלאו  לא  אשר  משתתפים 

 המוגרלים. 

עשויה   .28 בהגרלה  ברדיו,  ההשתתפות  לרבות  השונים,  התקשורת  באמצעי  מפורסמת  להיות 

ומאשר   מסכים  משתתף  כל  חברתיות.  וברשתות  באינטרנט  בעיתונות,  בטלוויזיה,  בשילוט, 

וכי   זמן,  וללא הגבלת  ללא תמורה  והכל  פרטיו האישיים,  לפרסם את  לעורך ההגרלה  בזאת 

ם כאמור והוא מוותר על כל  כתנאי להשתתפותו יקבל את כל ההסכמות הנדרשות לקיום פרסו

 טענה בקשר לכך. 

 הגבלת השתתפות 

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי ומנהלי עורך ההגרלה, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי   .29

 שסייע לעורך ההגרלה בעריכת ההגרלה, לרבות יועצים ופרסומאים, ועל בני משפחותיהם.

 אחריות 

ראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או  ו/או כל מי מטעמו אינם אח  ההגרלהעורך   .30

 . ההצבעה ע"י משתתףבמעמד אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו 

וכי בכל  ,  מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי עלולות ליפול טעויות בהגרלה .31

תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין  מקרה השתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או  

 , תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה. העם ההגרלה, ניהול

כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא, בעריכת ההגרלה, מחמת כח עליון ו/או מחמת   .32

את   יזכו  ולא  זה  תקנון  של  כהפרה  ייחשבו  לא  ההגרלה,  בעורך  תלויים  שאינם  אירועים 

 בכל סעד או זכות.  המשתתף המשתתפים ו/או הזוכה

 


