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תקנון מבצע "סופרגול "2016-17
 .1כללי
עורכת המבצע ,חברת סופרגול בע"מ (להלן" :סופרגול") ,עורכת האלבום של תמונות כוכבי הכדורגל
הישראלי (להלן" :האלבום") ,תקיים מבצע שמטרותיו חשיפה וקירוב הכדורגל לקהלים חדשים
באמצעות אלבום שישמש קטלוג שחקני ושחקניות כדורגל והן עידוד מכירות מוצרי סופרגול ,וזאת
בהתאם לכללים ולהוראות המפורטים בתקנון זה.

 .2תקופת המבצע
 .2.1המבצע ייערך בין התאריכים  26/10/2016ועד ( 22/01/2017להלן" :תקופת המבצע").
 .2.2סופרגול תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת המבצע ,ובלבד שתקופת
המבצע לא תעלה על התקופה המקסימאלית המותרת בדין.
 .2.3סופרגול תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקצר את תקופת המבצע בהודעה מראש של 7
ימים לפחות ,ובלבד שלא יהיה בקיצור תקופת המבצע משום פגיעה במי ממשתתפי המבצע.
 .2.4סופרגול שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות במצב של
מלחמה ,ולרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע
מהמשתתפים את היכולת להשתתף במבצע ו/או להשפיע על ההתנהלות התקינה של המבצע.
 .3תנאי המבצע וההשתתפות
 .3.1החל מיום  26/10/2016או בסמוך לכך יחולקו חינם בריכוזי ילדים ,בחלק ממועדוני הכדורגל של
ליגת העל בישראל ובחלק מסניפי מקדונלד'ס ,האלבומים ,ובהם מקומות ריקים להדבקתן של 584
מדבקות הנושאות את דמויות שחקני/יות הכדורגל הישראלי לדורותיו ,מדבקות פאזל אייפון,
פאזל פרו אבולושן ,פאזל  One plus Xופאזל  .X-BOXהחל מיום  26/10/2016או בסמוך לו יופצו
ערכות של אלבום  +מעטפת מדבקות במחיר של ( ₪ 7.90כולל מע"מ) לערכה ,בקיוסקים ובחנויות
הפזורים ברחבי הארץ (הכל בכפוף למלאי).
 .3.2את המעטפות ,אשר בכל אחת מהן מצויות  6מדבקות (להלן" :המעטפות") ,למעט מעטפות
מדבקות אסים כמפורט בתקנון זה ו/או מעטפות 'זהב' ו/או מעטפות המכילות קלף "זכית ב" או
הפתעה במעטפה או קלף טריוויה או 'קלף מסר' ,ניתן לרכוש בקיוסקים ובחנויות הפזורים ברחבי
הארץ בלבד (בכפוף למלאי) .עלות מעטפה בקיוסקים הינה ( ₪ 5כולל מע"מ).
 .3.3על גב כל מדבקה מופיע קוד חד חד ערכי (כל קוד קיים פעם אחת בלבד) המכיל  12ספרות להקשה
באפליקציה לצורך זיהוי וברקוד  QRאשר ניתן לסריקה באמצעות "מכשיר סלולרי חכם" לאחר
הורדה של אפליקצית סופרגול .במידה והמשתתף מעוניין להשתתף במבצע באמצעות אפליקצית
סופרגול ,עליו להקיש את הקוד או לסרוק את הברקוד בטרם הדבקת המדבקה באלבום .כל
קוד/ברקוד ניתן להקשה או לסריקה פעם אחת בלבד .קוד שנסרק או הוקלד לא יוכל להיסרק או
להתקבל שוב באמצעות מכשיר נוסף ולא ניתן יהיה להעבירו למכשיר שונה והכל כמפורט בתקנון
זה.
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 .3.4סופרגול שומרת על זכותה בכל עת להפסיק את הפצת המדבקות נושאות הקוד והברקוד ובלבד
שזכויות המשתתפים לא תפגענה.
 .3.5מטרת המבצע היא להשלים את כל המדבקות ,לרבות מדבקות האסים ,במקומות המיועדים להן
באלבום או באפליקצית סופרגול ,כמפורט בתקנון זה .יצוין ,כי המדבקות שהינן במסגרת הסדרות
השונות כמפורט להלן ,מופצות במועדים שונים עליהם תודיע סופרגול ,באמצעות פרסומים
בנקודות המכירה ,באפליקציית סופרגול ובעמוד האינטרנט של סופרגול בכתובת .supergol.co.il
יובהר ויודגש ,כי ניתן להדביק באלבום ו/או לסרוק/להקיש לאפליקצית סופרגול אך ורק מדבקות
מקוריות המופצות ונמכרות במסגרת מבצע "סופרגול  "2016-17וכן לסרוק/להקיש קוד/ברקוד על
גבי כל מדבקה פעם אחת בלבד באמצעות מכשיר סמארטפון אחד .משתתפי מבצע ,שידביקו
באלבום מדבקות ,שלא נרכשו במסגרת המבצע ,ייפסלו ולא יוכלו להשתתף במבצע.
 .3.6כל קוני המעטפות וממלאי האלבום באמצעות אפוטרופסיהם (אם יש צורך בכאלו) ,אשר הינם
אזרחי ישראל ו/או בעלי היתר כניסה ושהיה תקף על פי כל דין ,יקראו בתקנון זה "משתתפי
המבצע" ,בכפוף להגבלות בסעיפים  12ו 14 -לתקנון זה (להלן" :משתתפי המבצע").
 .4מדבקות אסים
 .4.1חלק מהמדבקות ,כמפורט להלן ,יהיה ניתן להשיג עד ליום  31/12/2016או עד גמר המלאי ,אך ורק
באופן המפורט להלן (להלן" :מדבקות האס").
לאחר יום ה 31/12/2016 -או בסמוך ,יופצו כל מדבקות האסים במעטפות האסים גם בנקודות
המכירה הרגילות ברחבי הארץ:
א.

ה"אסים" של מקדונדל'ס  11 -מהמדבקות (כפי שמסומן באלבום) ניתן להשיג באמצעות
רכישת מעטפות בסניפי רשת מקדונלד'ס (כל מעטפה מכילה  5מדבקות רגילות 1 ,מדבקת
אס ייחודית למקדונלד'ס) ,במחיר של  ₪ 5וללא התניית קניה כלשהי של מוצר ממוצרי
מקדונלד'ס.

ב.

ה"אסים" של ידיעות אחרונות  14 -מהמדבקות (המסומנות באלבום) הינן אסים בלעדיים
– "סדרת הקפטנים" אותם ניתן להשיג באופן הבא :בכל יום החל מיום  28.10.16או
בסמוך למועד זה ובהתאם לפרסומים ,יתפרסם בעיתון ידיעות אחרונות "ברקוד
סופרגול" .עם ברקוד הסופרגול יש לגשת לנקודות המכירה הפרטיות בהן נמכרות
מעטפות ה"אסים" של ידיעות אחרונות (לא כולל רשתות שיווק ותחנות דלק) ולרכוש
מעטפת מדבקות תמורת  ₪ 2כל אחת הכוללת  4מדבקות ,ביניהן לפחות "אס" בלעדי אחד
מסדרת הקפטנים (מעטפות ידיעות אחרונות נושאות צבע אדום).
כל ברקוד סופרגול יקנה זכאות לרכישת מעטפה אחת ,למעט ברקוד סופרגול שיתפרסם
ביום שישי אשר יקנה זכאות לרכישת עד שלוש מעטפות מדבקות ,והכל בהתאם למלאי
הקיים בחנות.
למען הסר ספק ניתן יהיה לרכוש את מעטפת ידיעות אחרונות רק כנגד הצגת גזיר "ברקוד
סופרגול" מהעיתון.
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ג.

ה"אסים" של דיוטי פרי "ג'יימס ריצ'רדסון" –  14מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן
להשיג באופן הבא:
-

 10מתוך האסים ניתן להשיג באמצעות רכישת  10מעטפות סופרגול עטופות חבק,
הכוללות  8מעטפות סופרגול ושתי מעטפות אסים אשר בכל אחת מהן  5אסים,
במחיר של $ 9.90

-

 3אסים נופים ניתן להשיג באמצעות רכישת קופסת אספן " "cool boxבמחיר של

-

 $5.99או באמצעות רכישת "כדור אספן" במחיר של .$9.90
אס נוסף ניתן להשיג באמצעות רכישת "מיני קופסת אספן" במחיר של .$3.99

בחנות 'סקאי פארם' הממוקמת באולם שחקים בנתב"ג ניתן לרכוש מעטפה המכילה 5
מדבקות רגילות  +מדבקת "אס" של דיוטי פרי במחיר של  .₪ 5ניתן להגיע לחנות
ולרכוש מעטפות עם אסי דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון גם ללא כרטיס טיסה.
ד.

ה"אסים" של נסטלה –  6מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות רכישת
שלגון ממותג "סופרגול" ובו מעטפה הכוללת מדבקת "אס" אחת.

ה.

ה"אסים" של  6 - ACEמהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות רכישת
מעטפות בסניפי ( ACEכל מעטפה מכילה  4מדבקות רגילות ומדבקת "אס" אחד) במחיר
של  ₪ 5וללא התניית קניה כלשהי של מוצר ממוצרי .ACE

ו.

ה"אסים" של  6 – BIGמהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות רכישת
מעטפה (הכוללת  4מדבקות רגילות ומדבקת "אס" אחד) בחנויות "דלתא" הבאותBIG :
 Fashionנצרת BIG Fashion ,אשדוד BIG Fashion ,בית שמשBIG Fashion ,
 Danilofטבריה BIG Fashion outlet ,ירכא ,מרכזי  BIGבאילת ,באר שבע ,קרית גת,
קסטינה ,בית שמש ,יקנעם ,קריות ,צ'ק פוסט ,רגבה ,טבריה קרית שמונה ,וכן בחנויות
ורטהיימר פרדס חנה ו  ZEBRAכרמיאל .מחיר מעטפת אסים  ₪ 2.50 BIGוללא התניית
קניה כלשהי של מוצר ממוצרי דלתא.

ז.

ה"אסים" של קופיקס –  8מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות
רכישת מעטפות בסניפי קופיקס (כל מעטפה מכילה  4מדבקות רגילות ומדבקת "אס"
אחד) במחיר של  ₪ 5וללא התניית קניה כלשהי של מוצר ממוצרי קופיקס.

ח.

ה"אסים" של  3 - PMIמהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות קניית
 10מעטפות סופרגול ,בחנות המותגים ו"האסים" של " PMIאמיגו" במתחם הסינמה
סיטי בצומת גלילות טל' .050-8670777

ט.

ה"אסים" של אתר האינטרנט אמיגו –  4מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג
באמצעות רכישת מוצר/ים בחנות האינטרנטית "אמיגו" בכתובת  .amigo.co.ilהאסים
יצורפו למשלוח המוצרים שיירכשו באתר בתקופת המבצע ,כמות האסים שתישלח
תשתנה ותהיה כפי שיופיע באתר במועד הרכישה.
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י.

ה"אסים" של ספורט ( 1צ'רלטון)–  3מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באופן
הבא :החל מיום  01.11.2016ועד ליום  31.12.2016תעלה מדי יום בשעה  20:00שאלת
טריוויה יומית באפליקציית "ספורט  "1וכן בערוץ "ספורט  ,"1עליה המשתתפים יידרשו
להשיב באמצעות אפליקציית "ספורט ( "1בהתאם להנחיות שבאפליקציה)100 .
הראשונים שיענו נכון על השאלה (החל משעה  20:00ועד  18:00למחרת) יזכו ב"אס" אחד
מתוך האסים של ספורט ( 1האס יתחלף מדי שבוע) .האסים יישלחו על ידי ובאחריות
צ'רלסטון .בנוסף ,המשתתף שיענה נכון ראשון יזכה בתיבת זהב שתישלח ביחד עם
ה"אס".

 .4.2סופרגול והחברות השותפות לה לא יהיו אחראיות למוצרים עם אריזה פגומה או שחובלה באופן
שהאסים נתלשו מהמוצרים ו/או שהמעטפות הוצאו מהמוצרים.
 .4.3מדבקות האסים יהיו במוצרים הממותגים כ"סופרגול" ו/או במעטפות סופרגול ממותגות.
 .4.4מכירת מדבקות האסים כמתואר לעיל תעשה בכפוף ובהתאם למלאי הקיים בחנויות של המוצרים
הנושאים את לוגו סופרגול.
 .4.5סופרגול והחברות השותפות לה לא יהיו אחריות לקיום המוצרים בכל נקודות המכירה ו/או גמר
מלאי המוצרים המכילים את מדבקות האסים ו/או המועדים בהם יימכרו המוצרים בנקודות
המכירה.
 .4.6סופרגול אינה אחראית למחיר המוצרים ו/או טיב המוצרים של החברות השותפות.
 .5אפליקציית סופרגול
 .5.1באמצעות אפליקצית סופרגול ניתן להשתתף במבצע ,לאסוף מדבקות ,להגיש סדרות ואלבום מלא
לצורך השתתפות בהגרלה וכן להשתתף במשחקים נוספים והכל כמופיע באפליקציה.
 .5.2לצורך השתתפות במבצע דרך האפליקציה ,נידרש להוריד באופן חד פעמי את אפליקצית סופרגול
מחנות היישומים של  )App Store( Appleומחנות היישומים של מכשירי אנדרואיד וזאת במידה
והמכשיר תומך בכך.
 .5.3אפליקצית סופרגול ניתנת להורדה במכשירים סלולריים חכמים התומכים באפשרות זו .הורדת
האפליקציה אינה כרוכה בעלות רכישה.
 .5.4לצורך שימוש באפליקציה יש לאשר את תנאי השימוש באפליקציה ואת מדיניות הפרטיות.
במידה והמשתתף בן פחות מ  18יש לקבל אישור הורה כתנאי לשימוש באפליקציה.
 .5.5לצורך השתתפות במבצע באמצעות האפליקציה יש למלא פרטים מלאים כנדרש באפליקציה.
 .5.6באפליקציה יהיו מספר קטגוריות ,בינן קטגוריה של אלבום סופרגול לצורך השלמת אלבום
וירטואלי; סדרות כמפורט בתקנון זה; 'אסים'; תחרויות; משחק טריוויה; חנות אמיגו  -חנות
למוצרי סופרגול ומוצרים נוספים ו"אני אס סופרגול" .סופרגול תהא רשאית לשנות ו/או להסיר
ו/או להוסיף קטגוריות נוספות לאפליקציה.
 .5.7לצורך השתתפות במבצע באמצעות האפליקציה ,יש לסרוק את הברקוד המופיע על גבי גב כל
מדבקה או להקיש את הקוד בן  12הספרות שמופיע בגב המדבקה .לאחר סריקת הברקוד/הקשת
הקוד יופיע הקלף במכשיר החכם.
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 .5.8מודגש כי יש לסרוק את הברקוד או להקיש את הקוד ורק לאחר מכן להדביק את המדבקה
באלבום .הקוד/הברקוד מופיעים בגב המדבקה אותה מסירים לצורך הדבקת המדבקה באלבום.
האחריות לסריקה היא של המשתתף וסופרגול לא תהיה אחראית ככל שבסיס המדבקה יזרק
ללא סריקה.
 .5.9מובהר ומודגש כי ניתן לסרוק כל מדבקה פעם אחת בלבד .ברקוד שנסרק או קוד שהוקש לא יוכל
להיסרק שוב באמצעות מכשיר נוסף ולא ניתן יהיה להעבירו למכשיר שונה.
 .5.10יש להקפיד כי כל המדבקות ייסרקו באמצעות אותו מכשיר שכן לא ניתן לאסוף באמצעות שני
מכשירים שונים .מובהר ומודגש כי לא ניתן להעביר מדבקות בין מכשירים (אייפון ואייפד למשל)
גם אם הם ברשות אותו משתתף.
 .5.11ההשתתפות במבצע באמצעות האפליקציה הינו אישי ,כך שרק משתתף אחד יוכל להשתתף דרך
טלפון חכם אחד.
 .5.12יש לשמור את המדבקות שנסרקו לאפליקציה! סופרגול תהא רשאית לדרוש הצגה פיזית של
המדבקות כתנאי לקבלת הזכייה.
 .5.13לא ניתן להגיש פיזית מדבקות שנסרקו והוגשו להשתתפות בהגרלה כלשהי (סדרות או אלבום)
באמצעות האפליקציה (הגשה כפולה).
 .5.14כל משתתף יכול להשתתף במבצע באמצעות מכשיר אחד .מכשיר ישויך למשתתף בהתאם לפרטים
האישיים שיוזנו .כך למשל במקרה של שני אחים שחולקים מכשיר ,יש להגיע להסכמה על זהות
המשתתף המשתמש במכשיר ואין אפשרות ליצירת שני חשבונות שונים.
 .5.15סופרגול לא תהא אחראית במקרה של תקלה ו/או אובדן מכשיר .מבלי לגרוע מהאמור ,במקרה של
אובדן ו/או תקלה במכשיר יוכל האספן לפנות לסופרגול .במידה וניתן יהיה לזהות את המדבקות
הסרוקות בהתאם לפרטים המלאים של המשתף כפי שהוזנו לאפליקציה ,ככל שזוהו במערכת,
ובכפוף להחלטת המפקח על המבצע בכל מקרה ,סופרגול תהיה רשאית להעביר את המדבקות
הסרוקות למכשיר חלופי.
 .5.16האפליקציה והטכנולוגיה המתוארת לעיל הינה טכנולוגיה חדשנית .ככזו ,ייתכן ויהיו תקלות באופן
השימוש ו/או ההפעלה ו/או לא ניתן יהיה לעשות כלל שימוש בטכנולוגיה .המשתתף אשר יבחר
לעשות שימוש בטכנולוגיה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים כנגד סופרגול
ו/או מי מטעמה בגין שימוש בטכנולוגיה ו/או העדר יכולת להשתמש ו/או "להפעיל" את היישומים
השונים שבאפליקציה בטכנולוגיה ו/או תקלות בטכנולוגיה ו/או במכשיר החכם.
 .5.17מובהר כי השימוש באפליקציה נתון לתקלות טכניות וכפוף לזמינות היישומים והקטגוריות
השונות בהתאם למגבלות הטכנולוגיה והגופים המאשרים את היישומים.
 .5.18השימוש כמפורט לעיל והורדת היישום נעשית על אחריות המשתתף בלבד.
 .5.19למען הסר ספק ,רק הנתונים שייקלטו בפועל במערכת המבצע ,הם אשר יחייבו לצורך תקנון
מבצע זה .רישומי המערכת בנוגע לאפליקציה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים,
לרבות מועדי קליטתם ,במסגרת מבצע זה והמשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
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 .5.20סופרגול שומרת על זכותה לבטל את אפליקציית סופרגול ו/או המדבקות נושאות הברקוד והקוד
ו/או לשנות את תנאיה בכל מקרה שתתגלה תקלה ביישום הטכנולוגיה ו/או באפליקציה ו/או
במדבקות.
 .5.21מכל מכשיר ניתן להשלים לכל היותר עד  2סדרות מכל סדרה וכן עד  2אלבומים מלאים באמצעות
האפליקציה.
 .6הסדרות
 .6.1סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות  -את סדרת הקפטנים השלמה (המכילה  14מדבקות) יש
למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים בעמוד 'הפרופיל שלי' ,או לגזור
מהאלבום בזהירות (כשכל המדבקות מודבקות במקומות הנכונים) ולצרף אליהם את פרטי האספן
רשומים באופן ברור :שם מלא של האספן ,גיל ,כתובת מלאה ומספר טלפון .במקרה של שליחה
בדואר ,יש לשלוח לכתובת הבאה:
לכבוד
 PMIסופרגול – סדרת הקפטנים
ת.ד 58254
קריית עתידים ,תל-אביב ,מיקוד 6158102
 .6.1.1סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות תתקבל באמצעות הגשה באפליקציה או במשרדי
סופרגול עד לא יאוחר מיום .22/01/2017
 .6.1.2מבין האספנים שישלימו את סדרת הקפטנים ויגישו אותה באמצעות האפליקציה בצירוף
פרטים אישיים מלאים או שהסדרה המלאה תתקבל במשרדי סופרגול כמפורט לעיל ,יוגרלו
 3אספנים.
 האספן שיוגרל ראשון יזכה בחבילה זוגית (הורה  +ילד ) לחגיגת כדורגל למשחק
של קבוצת ברצלונה באצטדיון "קמפ נואו" ספרד .החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה
הלוך ושוב במחלקת תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון בדרגת
תיירות ו 2-כרטיסי כניסה למשחק.
 האספנים שיוגרלו במקומות השני והשלישי יזכו כל אחד בחבילה זוגית (הורה +
ילד) לחגיגת כדורגל אנגלית ,הכוללת 2 :כרטיסי טיסה הלוך ושוב במחלקת
תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון בדרגת תיירות ו 2-כרטיסי
כניסה למשחק.
 .6.1.3מימוש הפרסים ייעשה בתאריך שייקבע על ידי סופרגול ואינו נתון לשינוי ,ככל שהזוכה לא
יוכל להתייצב בתאריך כפי שיימסר ,ייחשב הזוכה כמי שויתר על הפרס .הזוכה שויתר על
הפרס לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או פרס חלופי בגין ויתורו על הפרס .סופרגול רשאית לשנות
את יעד הנסיעה על פי שיקול דעתה ובהתאם ללוח המשחקים .סופרגול אינה מתחייבת
למיקום ישיבה מסוים במשחק הכדורגל.
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 .6.1.4כל משפחה רשאית להגיש לכל היותר  4סדרות של הקפטנים להשתתפות בהגרלה וזאת
בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות סך הכל ,עד 2
הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.1.5כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת הגרלת
'סדרת הקפטנים' .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.
 .6.1.6בהגרלה ישתתפו רק האספנים אשר הסדרות שישלחו באמצעות דואר יתקבלו בתיבת
הדואר של המבצע לא יאוחר מיום  22/01/2017או אשר ייקלטו במערכת המבצע באמצעות
האפליקציה עד ליום  22/01/2017ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד
הפרופיל שלי באפליקציה.
 .6.1.7סדרה שתתקבל לאחר המועד לא תשתתף בהגרלה .האחריות לשליחת/סריקת עמוד הסדרה
חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים
משפטיים בגין אי קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה/קליטתה במועד כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.1.8השלמת 'סדרת הקפטנים' הינה חובה לצורך השלמת האלבום .בדיקת סופרגול במאגר דפי
'סדרת הקפטנים' אשר התקבלו בידה באמצעות הדואר תהווה ראיה מכרעת לקיומה.
 .6.1.9הגרלת סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות תתקיים ביום  26/01/2017או בסמוך לכך,
במשרדי סופרגול ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
 .6.1.10בשל זהות/דמיון בפרסים ,הזוכים בסדרת הקפטנים יפסלו מקבלת הפרס הראשון
בהגרלות סדרת נבחרת ישראל הבוגרת ,סדרת פרואבולושן ברצלונה וכן מהפרס הראשון
של השלמת אלבום ולא יהיו זכאים לפרס חלופי.
תחרות שבועית
 .6.1.11החל מיום א'  30/10/2016ועד ליום ש'  21/01/2017תיערך תחרות שבועית בין כל סורקי
האסים של ידיעות אחרונות (סדרת הקפטנים) לאפליקציה.
 .6.1.12כל סורקי האסים של ידיעות אחרונות בכל שבוע ייכנסו להגרלה השבועית .מובהר כי כל
שבוע מאגר המשתתפים "מתאפס" ומשתתפים בהגרלה אלו אשר סרקו אסים באותו שבוע.
 .6.1.13שבוע ייחשב לצורך ההגרלה מיום ראשון בשבוע ועד יום שבת.
 .6.1.14בכל שבוע יוגרלו  30אספנים אשר סרקו אס/ים ידיעות אחרונות באותו שבוע והם יזכו
בפרסים הבאים:
 10 האספנים שיוגרלו במקומות  10 – 1יזכו ב'תיבת זהב' סופרגול.
 20 האספנים שיוגרלו במקומות  30 -11יזכו בכדור סופרגול.
 .6.1.15הפרסים לזוכים יישלחו על ידי ידיעות אחרונות ובאחריותה.
 .6.1.16ההשתתפות בהגרלה והזכייה כפופים למילוי פרטי המשתתף בעמוד הפרופיל שלי כנדרש.
 .6.1.17ההשתפות בתחרות אסים ידיעות אחרונות הינה רק למי שסרק את אסים ידיעות אחרונות
לאפליקציה .לא ניתן להשתתף באמצעות הדואר ו/או הגשה פיזית.
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 .6.2סדרת נבחרת ישראל הבוגרת  -על האספנים להשלים את  18מדבקות סדרת נבחרת ישראל
הבוגרת ולסרוק את הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק אותם במקום
המיועד לכך באלבום וזאת עד ליום .22/01/2017
את סדרת נבחרת ישראל הבוגרת השלמה יש למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים
אישיים מלאים לעמוד 'הפרופיל האישי' באפליקציה או לגזור מהאלבום בזהירות (כשכל
המדבקות מודבקות במקומות הנכונים) ולצרף אליהם את פרטי האספן רשומים באופן ברור:
שם מלא של האספן ,גיל ,כתובת מלאה ומספר טלפון .במקרה של שליחה בדואר ,יש לשלוח
לכתובת הבאה:
לכבוד
 PMIסופרגול – סדרת נבחרת ישראל הבוגרת
ת.ד 58255
קריית עתידים ,תל-אביב ,מיקוד 6158102
 .6.2.1בהגרלה ישתתפו רק האספנים אשר הסדרות שישלחו באמצעות דואר יתקבלו בתיבת
הדואר של המבצע לא יאוחר מיום  22/01/2017ו/או אשר ייקלטו במערכת המבצע
באמצעות האפליקציה עד ליום  22/01/2017ובנוסף ימלאו פרטים אישיים מלאים של
האספן.
.6.2.2בהגרלה יוגרלו הפרסים הבאים:
 האספן שיוגרל ראשון יזכה בחבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק כדורגל של נבחרת
ישראל מול נבחרת ספרד שיתקיים בספרד בתאריך  .24/03/2017החבילה כוללת:
 2כרטיסי טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר
בבית מלון בדרגת תיירות ו 2-כרטיסי כניסה למשחק.
 10 האספנים שיוגרלו במקום השני יזכו בכרטיס כניסה זוגי  VIPלמשחק נבחרת
ישראל מול נבחרת ספרד שיתקיים ביום  9/10/17בישראל.
 50 האספנים שיוגרלו במקום השלישי יזכו בכרטיס כניסה זוגי למשחק נבחרת
ישראל מול נבחרת אלבניה שיתקיים ביום  11/06/2017בישראל.
 .6.2.3מימוש הפרסים ייעשה בתאריך שייקבע על ידי סופרגול ואינו נתון לשינוי ,ככל שהזוכה לא
יוכל להתייצב בתאריך כפי שיימסר ,ייחשב הזוכה כמי שויתר על הפרס .הזוכה שויתר על
הפרס לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או פרס חלופי בגין ויתורו על הפרס .מימוש הפרסים כפוף
לקיום המשחק ותאריך המשחקים ואינו נתון לשינוי ,ככל שהזוכה לא יוכל להתייצב
בתאריך כפי שיימסר ,ייחשב הזוכה כמי שויתר על הפרס .הזוכה שויתר על הפרס לא יהיה
זכאי לפיצוי ו/או פרס חלופי בגין ויתורו על הפרס .מועד מימוש הפרס ו/או מיקום המימוש
עלול להשתנות בשל נסיבות שאינן תלויות בסופרגול .במקרה כאמור ,תודיע סופרגול
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לזוכים על המועד ו/או המיקום החדש והזוכה מוותר על כל טענה ביחס לכך .ככל ואחד
המשחקים יתבטל (נסיבות שאינן תלויות בסופרגול) ,סופרגול אינה מתחייבת לספק פרס
חלופי ו/או פיצוי כלשהו בגין ביטול כאמור.
סופרגול אינה מתחייבת למיקום ישיבה מסוים במשחק הכדורגל.
 .6.2.4כל משפחה רשאית להגיש לכל היותר  4סדרות של נבחרת ישראל הבוגרת להשתתפות
בהגרלה וזאת בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות
סך הכל ,עד  2הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.2.5בהגרלה ישתתפו רק האספנים אשר הסדרות שישלחו באמצעות דואר יתקבלו בתיבת
הדואר של המבצע לא יאוחר מיום  22/01/2017או אשר ייקלטו במערכת המבצע באמצעות
האפליקציה עד ליום  22/01/2017ובנוסף ימלאו פרטים אישיים מלאים של האספן.
 .6.2.6סדרה שתתקבל לאחר המועד לא תשתתף בהגרלה .האחריות לשליחת/סריקת עמוד הסדרה
חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים
משפטיים בגין אי קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה/קליטתה במועד כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.2.7השלמת 'סדרת נבחרת ישראל הבוגרת' הינה חובה לצורך השלמת האלבום .בדיקת
סופרגול במאגר דפי 'סדרת נבחרת ישראל הבוגרת' אשר התקבלו בידה באמצעות הדואר
תהווה ראיה מכרעת לקיומה.
 .6.2.8הגרלת סדרת נבחרת ישראל הבוגרת תתקיים ביום  26/01/2016או בסמוך לכך ,במשרדי
סופרגול ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
 .6.2.9בשל זהות/דמיון בפרסים ,הזוכה בפרס הראשון בסדרת 'סדרת נבחרת ישראל הבוגרת'
יפסל מקבלת פרס בהגרלת סדרת הקפטנים ,וכן מהפרס הראשון בסדרת פרואבולושן
ברצלונה וכן מהפרס הראשון של השלמת אלבום ולא יהיו זכאים לפרס חלופי.
 .6.3סדרת פרואבולושן ברצלונה  -על האספנים להשלים את  36מדבקות סדרת פרואבולושן
ברצלונה ולסרוק את הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק אותם במקום
המיועד לכך באלבום וזאת עד ליום .22/01/2017
את סדרת פרואבולושן ברצלונה השלמה יש למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים
אישיים מלאים או לגזור מהאלבום בזהירות (כשכל המדבקות מודבקות במקומות הנכונים)
ולצרף אליהם את פרטי האספן רשומים באופן ברור :שם מלא של האספן ,גיל ,כתובת מלאה
ומספר טלפון .במקרה של שליחה בדואר ,יש לשלוח לכתובת הבאה:
לכבוד
 PMIסופרגול – סדרת פרואבולושן ברצלונה
ת.ד 58255
קריית עתידים ,תל-אביב ,מיקוד 6158102
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 .6.3.1בהגרלה ישתתפו רק האספנים אשר הסדרות שישלחו באמצעות דואר יתקבלו בתיבת
הדואר של המבצע לא יאוחר מיום  22/01/2017או אשר ייקלטו במערכת המבצע באמצעות
האפליקציה עד ליום  22/01/2017ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן.
.6.3.2בהגרלה יוגרלו הפרסים הבאים:
 האספן שיוגרל ראשון יזכה בחבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק כדורגל של קבוצת
ברצלונה באצטדיון הקמאפ נו בספרד .החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה הלוך ושוב
במחלקת תיירות ,נסיעה בלימוזינה ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון
בדרגת תיירות ו 2-כרטיסי כניסה למשחק.
 5 האספנים שיוגרלו במקום השני יזכו בפלייסטיישן .4
 100 האספנים שיוגרלו במקום השלישי יזכו בכדורי ברצלונה.
 .6.3.3מימוש הפרס הראשון ייעשה בתאריך שייקבע על ידי סופרגול ואינו נתון לשינוי ,ככל
שהזוכה לא יוכל להתייצב בתאריך כפי שיימסר ,ייחשב הזוכה כמי שויתר על הפרס .הזוכה
שויתר על הפרס לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או פרס חלופי בגין ויתורו על הפרס .מועד מימוש
הפרס ו/או מיקום המימוש עלול להשתנות בשל נסיבות שאינן תלויות בסופרגול .במקרה
כאמור ,תודיע סופרגול לזוכים על המועד ו/או המיקום החדש והזוכה מוותר על כל טענה
ביחס לכך .ככל ואחד המשחקים יתבטל (נסיבות שאינן תלויות בסופרגול) ,סופרגול אינה
מתחייבת לספק פרס חלופי ו/או פיצוי כלשהו בגין ביטול כאמור.
סופרגול אינה מתחייבת למיקום ישיבה מסוים במשחק הכדורגל.
 .6.3.4הפרס במקום השני הינו מכשיר פלייסטיישן ( 4בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות)
בלבד ואינו כולל משחקים .סופרגול אינה מעניקה אחריות למכשיר .הפרס יינתן במשרדי
סופרגול או באמצעות "שובר רכישה" אותו יקבלו הזוכים מסופרגול ,ואיתו ייגשו למימוש
אצל אחד ממשווקי המכשיר .מימוש הזכייה כפוף למלאי למכירה בחנויות.
 .6.3.5כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת הפרס
השני בהגרלת 'סדרת פרואבולושן ברצלונה'.
 .6.3.6בהגרלה ישתתפו רק האספנים אשר הסדרות שישלחו באמצעות דואר יתקבלו בתיבת
הדואר של המבצע לא יאוחר מיום  22/01/2017או אשר ייקלטו במערכת המבצע באמצעות
האפליקציה עד ליום  22/01/2017ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן.
 .6.3.7סדרה שתתקבל לאחר המועד לא תשתתף בהגרלה .האחריות לשליחת/סריקת עמוד הסדרה
חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים
משפטיים בגין אי קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה/קליטתה במועד כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.3.8השלמת סדרת פרואבולושן ברצלונה הינה חובה לצורך השלמת האלבום .בדיקת סופרגול
במאגר דפי סדרת פרואבולושן ברצלונה אשר התקבלו בידה באמצעות הדואר תהווה ראיה
מכרעת לקיומה.
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 .6.3.9כל משפחה רשאית להגיש לכל היותר  4סדרות של פרואבולושן ברצלונה להשתתפות
בהגרלה וזאת בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות
סך הכל ,עד  2הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.3.10הגרלת סדרת פרואבולושן ברצלונה תתקיים ביום  26/01/2017או בסמוך לכך ,במשרדי
סופרגול ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
 .6.3.11בשל זהות/דמיון בפרסים ,הזוכה בפרס הראשון במסגרת סדרת פרואבולושן ברצלונה
ייפסל מקבלת פרס בהגרלות סדרת הקפטנים ,וכן מהפרס הראשון בסדרת נבחרת ישראל
הבוגרת וכן מהפרס הראשון של השלמת אלבום ולא יהיו זכאים לפרס חלופי.
 .6.4סדרת הליגיונרים – על האספנים להשלים את  18מדבקות סדרת הליגיונרים ולסרוק את
הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק אותם במקום המיועד לכך באלבום
וזאת עד ליום .18/12/2016
את סדרת הליגיונרים השלמה יש למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים
מלאים או לגזור מהאלבום בזהירות (כשכל המדבקות מודבקות במקומות הנכונים) ולצרף
אליהם את פרטי האספן רשומים באופן ברור :שם מלא של האספן ,גיל ,כתובת מלאה ומספר
טלפון .במקרה של שליחה בדואר ,יש לשלוח לכתובת הבאה:

לכבוד
 PMIסופרגול – סדרת הליגיונרים
ת.ד 58255
קריית עתידים ,תל-אביב ,מיקוד 6158102
 .6.4.1בהגרלה ישתתפו רק האספנים אשר הסדרות שישלחו באמצעות דואר יתקבלו בתיבת
הדואר של המבצע לא יאוחר מיום  18/12/2016או אשר ייקלטו במערכת המבצע באמצעות
האפליקציה עד ליום  18/12/2016ובנוסף ימלאו פרטים אישיים מלאים של האספן.
 .6.4.2סדרה שתתקבל לאחר המועד לא תשתתף בהגרלה .האחריות לשליחת/הגשת עמוד הסדרה
חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים
משפטיים בגין אי קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה/קליטתה במועד כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.4.3בהגרלה יוגרלו הפרסים הבאים:
 5האספנים שיוגרלו ראשונים יזכו באוזניות  beatsשל דר דרה
 .6.4.4השלמת סדרת הליגיונרים הינה חובה לצורך השלמת האלבום .בדיקת סופרגול במאגר דפי
סדרת הליגיונרים אשר התקבלו בידה באמצעות הדואר תהווה ראיה מכרעת לקיומה.
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 .6.4.5כל משפחה רשאית להגיש לכל היותר  4סדרות של הליגיונרים להשתתפות בהגרלה וזאת
בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות סך הכל ,עד 2
הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.4.6כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת הגרלת
'סדרת הליגיונרים' .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.
 .6.4.7הגרלת סדרת הליגיונרים תתקיים ביום  25/12/2016או בסמוך לכך ,במשרדי סופרגול
ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
 .6.5סדרת שערי סופרגול  -על האספנים להשלים את  20מדבקות סדרת שערי סופרגול ולסרוק
את הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק אותם במקום המיועד לכך
באלבום וזאת עד ליום .04/12/2016
את סדרת שערי סופרגול השלמה יש למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים
מלאים או לגזור מהאלבום בזהירות (כשכל המדבקות מודבקות במקומות הנכונים) ולצרף
אליהם את פרטי האספן רשומים באופן ברור :שם מלא של האספן ,גיל ,כתובת מלאה ומספר
טלפון .במקרה של שליחה בדואר ,יש לשלוח לכתובת הבאה:
לכבוד
 PMIסופרגול – סדרת שערי סופרגול
ת.ד 58255
קריית עתידים ,תל-אביב ,מיקוד 6158102
 .6.5.1בהגרלה ישתתפו רק האספנים אשר הסדרות שישלחו באמצעות דואר יתקבלו בתיבת
הדואר של המבצע לא יאוחר מיום  04/12/2016או ייקלטו במערכת המבצע באמצעות
האפליקציה עד ליום  04/12/2016ובנוסף ימלאו פרטים אישיים מלאים של האספן.
 .6.5.2סדרה שתתקבל לאחר המועד לא תשתתף בהגרלה .האחריות לשליחת/סריקת עמוד הסדרה
חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים
משפטיים בגין אי קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה/קליטתה במועד כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.5.3בהגרלה יוגרלו  5אספנים אשר יזכו בטאבלט  /מחשב נייד טאצ'.
 .6.5.4כל משפחה רשאית להגיש לכל היותר  4סדרות של שערי סופרגול להשתתפות בהגרלה
וזאת בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות סך הכל,
עד  2הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.5.5כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת הגרלת
'סדרת שערי סופרגול' .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.
 .6.5.6ההגרלה תיערך ביום  11/12/2016במשרדי סופרגול ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי
מטעמו.
 .6.5.7השלמת סדרת שערי סופרגול הינה חובה לצורך השלמת האלבום .בדיקת סופרגול במאגר
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דפי סדרת שערי סופרגול אשר התקבלו בידה באמצעות הדואר תהווה ראיה מכרעת
לקיומה.
 .6.6סדרת פאזל  – X-BOX ONEעל האספנים להשלים את סדרת הפאזל של X-BOX ONE
הכוללת  10מדבקות ולסרוק את הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק
אותם במקום המיועד לכך באלבום וזאת עד ליום  .18/12/2016את סדרת פאזל X-BOX ONE
השלמה יש למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים או לגזור מהאלבום
בזהירות (כשכל המדבקות מודבקות במקומות הנכונים) ולמלא באופן ברור את הפרטים
האישיים של האספן הנמצאים בגב העמוד של הפאזל.
במקרה של שליחה בדואר ,יש לשלוח לכתובת הבאה:
לכבוד  PMIסופרגול סדרת X-BOX ONE
ת.ד  58255קריית עתידים ,תל אביב 6158102
סדרת פאזל  X-BOX ONEתתקבל לא יאוחר מיום .18/12/2016
 .6.6.1מבין סדרות הפאזל המלאות שיגיעו למשרדי סופרגול באמצעות הדואר או שיתקבלו
באפליקציה עד ליום  18/12/2016יוגרלו  10אספנים שיזכו כל אחד במכשיר  X-BOXחדש
(בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות).
 .6.6.2הפרס הינו מכשיר  X-BOX ONEחדש (בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות) בלבד
ואינו כולל משחקים .סופרגול אינה מעניקה אחריות למכשיר .הפרס יינתן במשרדי סופרגול
או באמצעות "שובר רכישה" אותו יקבלו הזוכים מסופרגול ,ואיתו ייגשו למימוש אצל אחד
ממשווקי המכשיר .מימוש הזכייה כפוף למלאי למכירה בחנויות.
 .6.6.3כל משפחה רשאית להגיש לכל היותר  4סדרות של  X-BOX ONEלהשתתפות בהגרלה
וזאת בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות סך הכל,
עד  2הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.6.4כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת
ההגרלה הנ"ל .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת וזאת למרות שמשתתפיה
הגישו מספר סדרות.
 .6.6.5בהגרלה ישתתפו רק הסדרות שיתקבלו בידי סופרגול באמצעות הדואר או שייקלטו
במערכת המבצע באמצעות האפליקציה לא יאוחר מיום  .18/12/2016סדרה שתתקבל
לאחר המועד לא תשתתף בהגרלה .האחריות לשליחת/סריקת עמוד הסדרה חלה על
המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בגין
אי קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה/קליטתה במועד כנגד סופרגול ו/או מי
מטעמה.
 .6.6.6השלמת סדרת ה  X-BOX ONEהינה חובה לצורך השלמת האלבום.
 .6.6.7הגרלת סדרת  X-BOXתתקיים ביום  25/12/2016או בסמוך לכך ,במשרדי סופרגול
ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
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 .6.7סדרת פאזל  - iphoneעל האספנים להשלים את סדרת הפאזל של אייפון הכוללת  10מדבקות.
על האספן לסרוק את הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק אותם במקום
המיועד לכך באלבום וזאת עד ליום  .01/01/2017את סדרת פאזל אייפון השלמה יש למלא
באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים או לגזור מהאלבום בזהירות (כשכל
המדבקות מודבקות במקומות הנכונים) ולמלא באופן ברור את הפרטים האישיים של האספן
הנמצאים בגב העמוד של הפאזל.
במקרה של שליחה בדואר ,יש לשלוח לכתובת הבאה:
לכבוד  PMIסופרגול סדרת אייפון
ת.ד  58252קריית עתידים ,תל אביב 6158102
 .6.7.1מבין סדרות הפאזל המלאות שיתקבלו בידי סופרגול באמצעות הדואר או שייקלטו
במערכת המבצע באמצעות האפליקציה עד ליום  01/01/2017יוגרלו  5אספנים שיזכו כל
אחד במכשיר ( iphone 6בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות).
 .6.7.2האחריות לשליחת עמוד הסדרה חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה
ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בגין אי קבלת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה במועד כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.7.3הפרס הינו מכשיר אייפון  6חדש (בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות) בלבד .תפעול
הטלפון ,חבילת גלישה ,שיוכו לחברת סלולר זו או אחרת ייעשה על ידי הזוכים .ככל שנדרש
תשלום נוסף על ידי חברת הסלולר לצורך תפעול הטלפון ו/או רכישת כרטיס  SIMו/או
לרכישת חבילת גלישה ו/או לכל צורך אחר ,אזי תשלום זה יחול על הזוכים .סופרגול אינה
מעניקה אחריות למכשיר .הפרס יינתן במשרדי סופרגול או באמצעות "שובר רכישה" אותו
יקבלו הזוכים מסופרגול ,ואיתו ייגשו למימוש אצל אחד ממשווקי המכשיר .מימוש הזכייה
כפוף למלאי למכירה בחנויות.
 .6.7.4כל משפחה יכולה להגיש לכל היותר  4סדרות פאזל של אייפון להשתתפות בהגרלה וזאת
בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות סך הכל ,עד 2
הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.7.5כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת
ההגרלה הנ"ל .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת וזאת למרות שמשתתפיה
הגישו מספר סדרות.
 .6.7.6השלמת סדרת האייפון הינה חובה לצורך השלמת האלבום.
 .6.7.7הגרלת סדרת אייפון תתקיים ביום  08/01/2017או בסמוך לכך ,במשרדי סופרגול ובנוכחות
המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
.6.8

סדרת פאזל  - one Plus Xעל האספנים להשלים את סדרת פאזל  one Plus Xהכוללת 10
מדבקות .על האספן לסרוק את הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק
אותם במקום המיועד לכך באלבום וזאת עד ליום  .04/12/2016את סדרת פאזל one plus
 Xהשלמה יש למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים או לגזור
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מהאלבום בזהירות (כשכל המדבקות מודבקות במקומות הנכונים) ולמלא באופן ברור את
הפרטים האישיים של האספן הנמצאים בגב העמוד של הפאזל.
במקרה של שליחה בדואר ,יש לשלוח לכתובת הבאה:
לכבוד  PMIסופרגול
סדרת one Plus X
ת.ד  58252קריית עתידים ,תל אביב 6158102
 .6.8.1מבין סדרות הפאזל המלאות שיגיעו אל סופרגול באמצעות הדואר או שייקלטו במערכת
המבצע באמצעות האפליקציה עד ליום  04/12/2016יוגרלו  10אספנים שיזכו כל אחד
במכשיר סמארטפון ( one plus xבהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות).
 .6.8.2האחריות לשליחת/סריקת עמוד הסדרה חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על
כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בגין אי קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי
קבלתה/קליטתה במועד כנגד סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.8.3הפרס הינו מכשיר  one Plus Xחדש (בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות) בלבד.
תפעול הטלפון ,חבילת גלישה ,שיוכו לחברת סלולר זו או אחרת ייעשה על ידי הזוכים .ככל
שנדרש תשלום נוסף על ידי חברת הסלולר לצורך תפעול הטלפון ו/או רכישת כרטיס SIM
ו/או לרכישת חבילת גלישה ו/או לכל צורך אחר ,אזי תשלום זה יחול על הזוכים .סופרגול
אינה מעניקה אחריות למכשיר .הפרס יינתן במשרדי סופרגול או באמצעות "שובר רכישה"
אותו יקבלו הזוכים מסופרגול ,ואיתו ייגשו למימוש אצל אחד ממשווקי המכשיר .מימוש
הזכייה כפוף למלאי למכירה בחנויות.
 .6.8.4כל משפחה יכולה להגיש לכל היותר  4סדרות של  one Plus Xלהשתתפות בהגרלה וזאת
בין אם הוגשו באמצעות האפליקציה או באמצעות שליחה בדואר ( 4הגשות סך הכל ,עד 2
הגשות באמצעות האפליקציה).
 .6.8.5כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת
ההגרלה הנ"ל .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת וזאת למרות שמשתתפיה
הגישו מספר סדרות.
 .6.8.6יובהר כי ניתן להגיש אלבום מלא להשתתפות בהגרלה גם אם הוגשה סדרת one Plus X
(נגזר הדף).
 .6.8.7השלמת סדרת  one Plus Xהינה חובה לצורך השלמת האלבום.
 .6.8.8הגרלת סדרת  one Plus Xתתקיים ביום  11/12/2016או בסמוך לכך ,במשרדי סופרגול
ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
 .6.9סדרת פאזל פרו אבולושן  –2017על האספנים להשלים את סדרת הפאזל של פרו אבולושן
הכוללת  6מדבקות ולסרוק את הקודים שבגב כל מדבקה לאפליקציית סופרגול או להדביק אותם
במקום המיועד לכך באלבום וזאת עד ליום  .30/11/2016את סדרת פאזל פרו אבולושן השלמה
יש למלא באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים.
 .6.9.1סדרת פאזל פרו אבולושן תתקבל לא יאוחר מיום .30/11/2016
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 .6.9.2מבין סדרות הפאזל המלאות שייקלטו באפליקציה עד ליום  30/11/2016יוגרלו  50אספנים
שיזכו כל אחד במשחק פרו אבולושן  2017חדש (בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות).
 .6.9.3הפרס הינו משחק פרו אבולושן  2017חדש (בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות)
 .6.9.4כל משפחה יכולה להגיש לכל היותר  2סדרות פאזל של פרו אבולושן  2017להשתתפות
בהגרלה.
 .6.9.5כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת
ההגרלה הנ"ל .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת וזאת למרות שמשתתפיה
הגישו מספר סדרות.
 .6.9.6בהגרלה ישתתפו רק הסדרות שיתקבלו בידי החברה באמצעות הדואר או ייקלטו במערכת
המבצע באמצעות האפליקציה לא יאוחר מיום  .30/11/2016סדרה שתתקבל לאחר המועד
לא תשתתף בהגרלה .האחריות לשליחת/סריקת עמוד הסדרה חלה על המשתתפים.
המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בגין אי
קבלת/קליטת עמוד הסדרה ו/או אי קבלתה/קליטתה במועד כנגד סופרגול ו/או מי מטעמה.
 .6.9.7השלמת סדרת ה פרו אבולושן הינה חובה לצורך השלמת האלבום.
 .6.9.8הגרלת סדרת פרו אבולושן תתקיים ביום  07/12/2016או בסמוך לכך ,במשרדי סופרגול
ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.
 .7פרסים לזכייה מיידית
 .7.1בחלק מתקופת המבצע ובחלק מהמעטפות הנמכרות בנקודות המכירה הקמעונאיות יהיו מפוזרים,
באופן אקראי ,מדבקות נושאות פרסים (להלן" :מדבקות הפרס") .כל המוצא מדבקת פרס יהיה
זכאי לקבלת הפרס המופיע על גבי "מדבקת הפרס" ,אשר יחולק בנקודת המכירה בה נקנתה
המעטפה שהכילה את מדבקת הפרס ובכפוף למלאי .בין הפרסים לזכייה מיידית –כדורגל ממותג
"סופרגול" ו/או זוג כרטיסי כניסה למשחק כדורגל ו/או שובר (ואוצ'ר) לכרטיסים.
לא ניתן לממש את מדבקות הפרס בסניפי טויס אר אס וברשתות השיווק.
 .7.2קבלת הפרסים לזכייה מיידית הינה כנגד מסירת מדבקת הפרס לקמעונאי ,בעת רכישת המעטפה
בה נמצאה מדבקת הפרס! ולא יאוחר מיום  .31/01/2017חלוקת הפרסים הינה עד גמר המלאי.
 .7.3יובהר כי הפרס יינתן למוסר הפרס כנגד קבלת מדבקת הפרס במעמד רכישת המעטפה בה תימצא
מדבקת הפרס ,וללא צורך בהוכחת קנייה.
 .7.4בחלק מהמעטפות הנמכרות בנקודות המכירה הקמעונאיות עשויים להיות מפוזרים ,באופן אקראי,
זוג כרטיסי כניסה למשחק כדורגל ו/או שובר (ואוצ'ר) לכרטיסים .הכרטיסים ניתנים למימוש
בתאריך המשחק ויהיו תקפים רק לתאריך זה .סופרגול אינה מתחייבת כי המעטפות יירכשו בטרם
מועד המשחק .המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בשל קניית
מעטפה המכילה כרטיסים למשחק לאחר מועד המשחק ו/או במידה והמשחק יתבטל ו/או במקרה
של עונש רדיוס של קבוצה ו/או בנוגע למיקום המשחק .כרטיסי כניסה למשחקי כדורגל שיהיו
במעטפות כמדבקת פרס לא יוחלפו ו/או יומרו ו/או לא יינתן כל
פיצוי בגינן ,גם אם יירכשו לאחר מועד המשחק ו/או במקרה של ביטול המשחק ו/או עונש רדיוס.
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 .8הפתעות במעטפות
 .8.1בחלק ממעטפות סופרגול ,בהתאם לסדרות השונות ,ניתן יהיה למצוא את אחת ההפתעות הבאות:
" .8.1.1מעטפת זהב" – בהשקת סופרגול ,לתקופה קצובה ,תינתן מעטפת זהב בחינם על כל
קניית מעטפת סופרגול רגילה מסדרה זו ,וזאת עד גמר המלאי .מעטפת הזהב מכילה
מגוון מדבקות סופרגול .יש לשים לב כי המעטפות ימכרו בנקודות המכירה בקופסה
גדולה עליה תמונות של שתי המעטפות ,1 + 1 :ולדרוש מהמוכר את מעטפת הזהב.
סופרגול לא תישא באחריות בה לא ניתנה מעטפת זהב בעת הרכישה מכל סיבה שהיא.
" .8.1.2סוקרסטארז" – בחלק מהמעטפות תימצא פיגורינה (בובה קטנה) בדמות שחקן
כדורגל .יש לשים לב כי הבובה אינה מיועדת למשחק מתחת לגיל .3
" .8.1.3כדור קופצני" – בחלק ממעטפות סופרגול יימצא כדור גומי קטן וקופצני שבתוכו
תמונת שחקן כדורגל .יש לשים שהכדור אינו מיועד למשחק מתחת לגיל  3והשגחת
מבוגר מומלצת.
 .8.1.4מדבקות 'פרואבולושן ברצלונה'– מדבקות עם תמונת שחקן ברצלונה מתוך משחק
פרואבולושן .2017
" .8.1.5מעטפת אסים" – לקראת סיום המבצע בסדרה האחרונה – סדרת האסים ,תינתן
מעטפת אסים כסופה בחינם על כל קניית מעטפת סופרגול רגילה מסדרה זו בצבע
כחול ,וזאת עד גמר המלאי .מעטפת האסים מכילה מגוון מדבקות אסים .יש לשים
לב כי המעטפות ימכרו בנקודות המכירה בקופסה גדולה עליה תמונות של שתי
המעטפות :כחולה  +כסופה ,ולדרוש מהמוכר את מעטפת האסים .סופרגול לא תישא
באחריות בה לא ניתנה מעטפת אסים בעת הרכישה מכל סיבה שהיא.
 .8.1.6קלף "טריוויה" – בחלק ממעטפות סופרגול ,ימצא קלף עם שאלת טריוויה רבת
ברירה (שאלה עם מספר תשובות מוצעות אשר רק אחת מהן נכונה) .ניתן לענות
לשאלת הטריוויה באמצעות אפליקציית סופרגול תחת קטגוריה של "טריוויה" בה
יידרש המשתתף להקיש את הקוד שעל גבי המדבקה או לסרוק את הברקוד והשאלה
המופיעה על גבי המדבקה תופיע על גבי המסך .על המשתתף לבחור את התשובה
הנכונה מבין התשובות המוצעות (שאלות בנוסח אמריקאי) וזאת בתוך  30שניות.
במידה והמשתתף לא ענה נכון (או לא ענה כלל) ,לא יקבל ניקוד ו/או פרס כלשהו.
במידה והמשתתף ענה תשובה נכונה ייפתח "גלגל המזל" והמשתתף יקבל את הפרס
שיופיע לאחר סיבוב הגלגל (בין האפשרויות לזכייה קיימים פרסים למימוש בסניפי
מקדונלד'ס וכן פרסים הכוללים נקודות בלבד .ייתכן ולפרסי מקדונלד'ס יתווספו
נקודות לזכייה כפי שתודיע המערכת) .המשתתף אשר יזכה בפרס (שאינו ניקוד בלבד),
יקבל הודעת זכיה על גבי המכשיר וקוד זכיה באמצעותו יוכל לממש את הפרס באחד
מסניפי מקדונלד'ס המשתתפים במבצע .מובהר כי תנאי למימוש הפרס הוא הגעה עם
אותו מכשיר על גביו מופיעה הודעת הזכייה .הודעת הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת
להעברה ,מרגע מימוש הפרס לא ניתן יהיה לממשו שוב או באמצעות מכשיר אחר.
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הפרס ייבחר באקראי על ידי המערכת ,באמצעות אלגוריתם זכייה שמטרתו לוודא
שכלל הפרסים יחולקו בתקופת המבצע .שכיחות הזכייה בפרסים הינה משתנה ואינה
מתחלקת באופן שווה בין כל הפרסים .כמו כן ,שכיחות הזכייה בפרסים תשתנה
לאורך המבצע ותושפע מכמות הפרסים במלאי .סך הפרסים מפורטים בנספח א'.
ניתן לממש את הפרסים במקדונלד'ס עד לתאריך  31/01/2017ובכפוף למלאי שנמצא
בסניפי מקדונלד'ס .סופרגול אינה מתחייבת כי בכל הסניפים יהיו כל מלאי הפרסים.
סופרגול אינה מתחייבת כי בכל מעטפה תהא הפתעה .ההפתעות עשויות להשתנות בתקופות שונות
במהלך תקופת המבצע .המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סופרגול ו/או מי
מטעמה בשל טעות ו/או תקלה ו/או התערבות חיצונית בגינה לא תהיה הפתעה במעטפה.

 .9תחרויות נוספות
 .9.1מעת לעת תפעיל סופרגול תחרויות תחומות בזמן .תחרויות אלו יתקיימו באפליקציית סופרגול
בלבד תחת הכותרת "תחרויות" בעמוד הראשי באפליקציה.
 .9.2בזמן התחרויות ,כל מדבקה שתיסרק לאפליקציה תצבור ניקוד הנקרא "גולים" .סריקת מדבקה
רגילה צוברת "גול" אחד .סריקת אס צוברת שלושה "גולים" .סופרגול תהיה רשאית לקבוע
מדבקות בערך גולים חריג ,הגבוה מזה הנקוב לעיל.
 .9.3בתחרות יזכו המשתתפים שצברו את מספר ה"גולים" הגבוה במועד שנקבע למשחק ,כמפורט
באפליקציה.
 .9.4סופרגול תגדיר מעת לעת את התחרויות ואת הפרסים בגין צבירת "הגולים" בגין כל תחרות.
 .9.5במידה וישנם מספר זוכים שצברו אותו מספר נקודות ,הם ידורגו גם בהתחשב בזמן שלקח להם
לצבור את הנקודות.
 .9.6סופרגול תפנה לזוכים לקבלת הפרס בהתאם לפרטים שהוזנו תחת "הפרופיל שלי" באפליקציה,
ובהתאם לאמור בסעיפים  12.7 - 12.5להלן.
מובהר כי רישומי סופרגול יהווה ראיה מכרעת לעניין הניקוד.

 .10חנות אינטרנטית "אמיגו"
באתר האינטרנט אמיגו בכתובת  amigo.co.ilניתן לרכוש בנוסף למוצרים שבחנות ,מוצרים של
סופרגול כמפורט להלן:


אלבום סופרגול  10 +מעטפות  4 +אסי אמיגו



קופסת  cool boxעם  5מעטפות אדומות  5 +מעטפות זהב  4 +אסי אמיגו



קופסת  cool boxעם  20מעטפות אדומות  20 +מעטפות זהב  4 +אסי אמיגו



קופסת  cool boxעם  50מעטפות אדומות [קד"מ]  4 +אסי אמיגו



מגש סופרגול סדרה  1הכולל  50מעטפות רגילות  50 +מעטפות זהב  4 +אסים אמיגו



מארז  10מעטפות רגילות  10 +מעטפות זהב  +בונוס מעטפה רגילה ומעטפת זהב  4 +אסי אמיגו
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גביע אספן מצטיין סופרגול  4 +אסי אמיגו



אלבום זהב סופרגול  2016-17מלא במהדורה מיוחדת  4 +אסי אמיגו



כדור סופרגול זהב  4 +אסי אמיגו



כדור סופרגול כחול  4 +אסי אמיגו



כדור סופרגול אדום  4 +אסי אמיגו



תיבת זהב סופרגול הכוללת :גביע אספן מצטיין  +אלבום זהב במהדורה מיוחדת  +כדורגל
סופרגול  4 +אסים אמיגו



בובת ליאונל מסי סוקרסטארז  5 +מעטפות סופרגול עם בובות שחקנים  4 +אסי אמיגו



בובת כריסטיאנו רונלדו סוקרסטארז  5 +מעטפות סופרגול עם בובות שחקנים  4 +אסי אמיגו



ערכת סופרקלסיקו בובות מסי  +רונלדו סוקרסטארז  4 +אסי אמיגו

מלאי המוצרים וזמינותם עשויים להשתנות כפי שיפורט באתר אמיגו .הרכישה באתר כפופה לתנאי
השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בו.

 .11השלמת אלבום מלא והפרסים לזוכים
 .11.1אלבומים מלאים  -בין משתתפי המבצע אשר ישלימו את האלבום ,ויגישו את האלבום המלא דרך
אפליקצית סופרגול או יביאו את האלבום המלא למשרדי סופרגול בימים א'-ה' בין השעות 09:30-
 17:00ולא יאוחר מיום  22/01/2017בשעה  17:00או ישלחו את האלבום בדואר כמפורט להלן,
תיערך הגרלה ,בה יוגרלו פרסים ,כמפורט בסעיף  10.5להלן.
כל משפחה יכולה להגיש  /לשלוח לכל היותר  2אלבומים להשתתפות בהגרלה וזאת בין אם באופן
פיזי או באמצעות אפליקצית סופרגול.
כל משפחה יכולה לזכות בפרס בגין השלמת האלבום פעם אחת בלבד.
"משפחה" – הורים ,אחים ,אחיות וילדים ,וזאת על פי נתוני ת.ז וספח ת.ז.
כל משתתף במבצע ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת ההגרלה הנ"ל.
יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת וזאת למרות שמשתתפיה הגישו מספר
אלבומים.
מאחר והפרסים של סדרת הקפטנים ,הפרס הראשון של סדרת נבחרת ישראל הבוגרת וסדרת
פרואבולושן ברצלונה דומה לזה של הפרס הראשון להשלמת אלבום ,הזוכים בכל אחת מהסדרות
הנ"ל (בפרסי נסיעה לחו"ל) יפסלו מקבלת הפרס הראשון בהגרלה של השלמת אלבום ולא יהיו
זכאים לפרס חלופי.
משתתף יהיה רשאי להגיש אלבום מסויים בהגשה פיזית או באפליקציה .משתתף שהגיש אלבום
במסלול האלבום הפיזי לא יהיה רשאי להגיש את אותו אלבום גם דרך האפליקציה.
 .11.2משתתפי המבצע אשר ישלימו את האלבום מוזמנים לבוא בליווי מבוגר מדרגת קרבה ראשונה
ובצירוף ת.ז  +ספח המורה על הקשר למשתתף ,למשרדי  PMIסופרגול ,ברחוב הברזל  ,34כניסה
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 ,Bקומה  ,4עתידים רמת החייל ,תל-אביב בימים א-ה בין השעות  ,09:30-17:00במהלך תקופת
המבצע ,ולאשר את הגשת האלבום בנוכחות נציגי סופרגול ,וזאת לא יאוחר מיום 22/01/2017
בשעה .17:00
 .11.3ניתנת למשתתפים אפשרות לשלוח אלבומים מלאים גם באמצעות דואר רשום .במקרה כזה מובהר
ומודגש כי האחריות לשליחת האלבומים המלאים והגעתם למשרדי סופרגול במועד חלה על
המשתתף בלבד.
 .11.3.1יש לשלוח את האלבומים המלאים בדואר רשום בלבד לכתובת הבאה:
לכבוד  - PMIסופרגול
רחוב הברזל  ,34כניסה B
עתידים רמת החייל
תל אביב 6971052
 .11.3.2את האלבומים המלאים יש להגיש  /לשלוח בצירוף טופס הגשה מלא וחתום על ידי
אפוטרופוס ,אותו ניתן להשיג באתר סופרגול בכתובת  supergol.co.ilאו באמצעות יצירת
קשר עם משרדי סופרגול ,וכן בצירוף צילום ת.ז של אפוטרופוס המשתתף ,כולל ספח תעודת
זהות המעיד על הקשר בין האפוטרופוס למשתתף.
.11.4

הגשת האלבום להגרלה תתאפשר באמצעות אפליקציית סופרגול וזאת לאחר שהאספן סרק
למכשיר אחד את כל  593המדבקות שבאלבום וכן מילא את עמוד "הפרופיל שלי" באלבום.

.11.5

מובהר ומודגש כי האלבומים אשר ישתתפו בהגרלה הם האלבומים אשר יגיעו בפועל למשרדי
סופרגול או ייקלטו במערכת אפליקציית סופרגול עד ליום  22/01/2017בלבד .המשתתף מוותר
על כל טענה כנגד סופרגול ו/או מי מטעמה ככל שכתובת הדואר אותה ירשום תהיה שגויה ו/או
בגין כל תקלה ברשות הדואר ו/או בכל רשת תקשורת אחרת ו/או בגין תקלה באפליקצית
סופרגול.

.11.6

הגרלת האלבום המלא תתקיים ביום  26/01/2017או בסמוך לכך ,במשרדי סופרגול או במיקום
אחר עליו תודיע סופרגול ובנוכחות המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו.

.11.7

בהגרלת אלבום מלא יוגרלו הפרסים הבאים:


 3האספנים שיוגרלו ראשונים מבין כל מסיימי האלבום שישתתפו בהגרלה ועמדו בכל
תנאי התקנון ,יזכו בחבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק של קבוצת ברצלונה באצטדיון
"קאמפ נו" בספרד ,הכוללת  2כרטיסי טיסה במחלקת תיירות  +נסיעה בלימוזינה 2 +
מקומות לינה במלון (ללא ארוחות) בדרגת תיירות  2 +כרטיסי כניסה למשחק.



 100הזוכים שיוגרלו במקום השני יזכו בסט מוצרים ממותגים קבוצת ברצלונה  -צעיף,
תיק גב וכדור .מובהר כי סופרגול תהא רשאית לעשות שינוי בסט המוצרים הממותגים
והכל בכפוף למלאי הקיים אצל הספק.

.11.8

מימוש הפרסים ייעשה בתאריך ובמיקום שייקבע על ידי סופרגול ואינו נתון לשינוי ,ככל שהזוכה
לא יוכל להתייצב בתאריך כפי שיימסר ,ייחשב הזוכה כמי שויתר על הפרס .הזוכה שויתר על
הפרס לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או פרס חלופי בגין ויתורו על הפרס.
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.11.9

למען הסר ספק יובהר ,כי הזכייה בפרסים בהגרלה כמפורט לעיל ,מוגבלת לזכייה בודדת לכל
משתתף במשפחה אחת והינה לאספן בודד בלבד .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם
אחת וזאת למרות שמשתתפיה הגישו מספר אלבומים.

 .12תנאים נוספים לזכייה בפרסים
.12.1

מודגש כי הזכייה בפרסים כפופה לבדיקת האלבום  /הסדרות ,אימות הנתונים כפי שיישלחו
וליתר התנאים כמפורט בתקנון זה.

.12.2

תנאי להשתתפות בהגרלה וזכייה בפרסים היא מילוי פרטים אישיים מלאים באמצעות
האפליקציה וכן שליחת פרטים אישיים מלאים ונכונים ביחד עם הסדרות שיישלחו באמצעות
הדואר.

.12.3

סופרגול תהיה רשאית לדרוש כתנאי לקבלת הזכייה במקרה של השתתפות בהגרלה באמצעות
האפליקציה ,הצגה פיזית של הסדרה המלאה ו/או האלבום המלא.

.12.4

האלבומים ו/או הסדרות שיתקבלו במשרדי סופרגול ,ירוכזו על ידי המפקח וישמרו על ידו עד
תום תקופת המבצע .לאחר תום תקופת המבצע המפקח יהיה רשאי להשמיד את הסדרות ו/או
האלבומים .המפקח רשאי לשמור אלבומים ו/או סדרות אשר ייפסלו על ידו ו/או ייחשדו
כאלבומים ו/או סדרות שמולאו בצורה לא חוקית ו/או תוך כדי הפרה של הוראות תקנון זה.

.12.5

הניסיונות ליצור קשר עם מועמד לזכייה ,ייעשו על פי הפרטים שנקלטו מן המועמד ,בשעות
העבודה הרגילות של סופרגול .סופרגול תנסה ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה לא פחות
משלוש פעמים .הניסיונות יתפרסו במרווחים של  6שעות לפחות.

.12.6

"יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה או האפוטרופוס .סופרגול לא תשאיר
למועמד לזכייה או לאפוטרופוס הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ,ולא תציג כל שאלה אלא
למועמד לזכייה עצמו או לאפוטרופוס.

.12.7

תיאום מימוש הפרס ייעשה עם אפוטרופוס הזוכה בלבד.

.12.8

מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל – סופרגל תהיה רשאית לפסול את זכייתו והוא
לא יהיה זכאי לכל פיצוי כלשהו .על כל זוכה להודיע לא יאוחר מ 24 -שעות אם הוא מנצל את
הפרס שזכה בו .לא הודיע משתתף תוך  24שעות מרגע קבלת ההודעה על זכייתו כי הוא מממש
את הפרס ,הוא ייחשב כמי שמוותר על הפרס וסופרגול תהיה רשאית להעביר את הזכייה
למשתתף הבא בתור.

.12.9

מובהר כי בכל הגרלה יוגרלו מועמדים לזכייה בהתאם למספר הזוכים בכל הגרלה וכן זוכי
מילויים למקרה בו לא יאותר ו/או יפסל זוכה.

 .12.10אין סופרגול אחראית לגבי משתתפי מבצע ,אשר ישתתפו בהגרלה באמצעות איסוף ו/או מילוי
סדרה ו/או אלבום במשותף .היה ולא יגיעו משתתפי המבצע להבנה ביניהם באשר לזהות הזוכים
בפרס (משתתף המבצע  +מבוגר שיחתום על גבי אישור הזכייה במידת הצורך) ,יראו אותם כמי
שמוותרים על זכייתם ולא תהא להם כל טענה מכל מין או סוג שהוא כלפי סופרגול ו/או מי
מטעמה.
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 .12.11זוכה באחד הפרסים ,שיענה כאמור לכל הקריטריונים של תנאי דרישת הפרסים המופיעים
בתקנון זה (להלן" :תנאי דרישת הפרס") ,יקבל לאחר שהגיע למשרדי סופרגול או למקום אחר
אשר יפורסם ,את הפרס בו זכה ,והכל בכפוף לאמור בתקנון זה.
 .12.12למען הסר ספק מובהר ,כי היה והפרס לא יחולק ,בין אם מפני שהזוכה בפרס לא עמד בתנאי
דרישת הפרס ובין אם שהזוכה בפרס ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו ,תהיה סופרגול
רשאית לחלק את הפרס למשתתף מבצע אחר או לא לחלק את הפרס .הזוכה בפרס שויתר על
הפרס ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי סופרגול ו/או מי מטעמה בגין
אי חלוקת פרס.
 .12.13כל זוכה באחד מפרסי הסדרות ,ובהגרלה הגדולה ,יהיה חייב ,כתנאי לקבלת זכייתו ,להצהיר
בכתב כי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר ,כי
לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו לסופרגול ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בלי לפגוע בסעדיה
ובזכויותיהן של סופרגול על פי כל דין.
 .12.14יצוין ,כי בשל אופיים המיוחד של הפרסים המוצעים במבצע זה ,ידוע למשתתפים ,כי מימושם
עשוי להיות תלוי בקיומם של תנאים מיוחדים ,לרבות בתאריכים ,בנסיבות אישיות של שחקני
כדורגל וקבוצות הכדורגל ,תקנוני התאחדות לכדורגל ופיפ"א והמוסמכים מטעמן ,החלטות
שיפוטיות ו/או עונשיות של בתי הדין לכדורגל (משחקי רדיוס וכדומה) ועל כן מתחייב המשתתף
לשתף פעולה עם סופרגול ו/או מי מטעמה להשלמת מימוש הפרס .למען הסר ספק יובהר ,כי
סופרגול לא תשא בהוצאה כלשהי הכרוכה במימוש הפרסים מעבר לכתוב במפורש בתקנון זה.
כך למשל ,עלות ביטוח הנסיעה לחו"ל ,עלות נסיעות פנימיות במדינת היעד וכד' ישולמו על ידי
הזוכה או מי מטעמו .אם יבוטל המשחק מסיבה כלשהי או במקרה בו יוחלפו שחקנים ו/או
קבוצות כדורגל במסגרת הפרסים ,לא תחויב סופרגול במתן פרס נוסף או פרס חליפי כלשהו ,ולא
תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה מסופרגול.
 .12.15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האחריות למימוש שוברי הזכייה לרבות הפרסים עצמם הינה על
הזוכה בלבד .סופרגול לא תשא באחריות בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות ,במישרין או
בעקיפין בזוכה.
 .12.16מודגש ומובהר בזה ,כי לזוכים בחבילות טיסה כלשהי ,אין חובה על סופרגול לצרף אחראי
מטעמה .יובהר ויודגש ,כי סופרגול תעניק את הפרסים ,כאמור לעיל ,למשתתף המבצע ולמבוגר
אחד ,אשר פעלו כאמור לעיל בתקנון זה.
 .12.17סופרגול לא תאפשר להוסיף נוסעים נוספים או נלווים לזוכים בחבילות הכוללות טיסה .הזכייה
הינה אישית ולא תתאפשר העברת הזכייה לכל אדם אחר.
 .12.18על כל זוכה בחבילת טיסה ,תהא האחריות לדאוג לדרכון ,וכן לשאת בעצמו בעלויות הביטוח
האישי ,מטען ,בריאות ,אגרה וכל מס או הוצאה אחרת שתוטל (למעט המפורט בתקנון זה הניתן
על ידי סופרגול ) .כמו כן ,כל הוצאותיו האישיות של המשתתף הזוכה יחולו עליו בלבד .כתנאי
לנסיעתו לחו"ל יחתום הזוכה בפרס על טופס ויתור כלפי סופרגול ,המשחרר אותה מכל אחריות
שהיא לזוכים בפרס בעת טיסתם ושהותם בחו"ל במסגרת המבצע.
 .12.19סופרגול אינה אחראית לכל פגיעה או נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,שעלול להיגרם לזוכים ו/או
מלוויהם במסגרת הפרס ,לרבות בגין נזקים גופניים ו/או כתוצאה מבעיות בריאותיות או
כהחמרה שלהן ושעשויים להיגרם כתוצאה מימוש הפרס .המשתתפים פוטרים את סופרגול ו/או
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מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהוא ,בגין
הפרס ,מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בגינו.
 .12.20מימוש הפרסים בגין השלמת האלבום ,סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות ,סדרת נבחרת
ישראל הבוגרת וסדרת פרואבולושן ברצלונה ,הכרוכים בטיסה לחו"ל ייעשו בתאריך שנקבע ע"י
סופרגול ואינם נתונים לשינוי .ככל שהזוכה לא יוכל להתייצב בתאריך כפי שיימסר על ידי
סופרגול ,ייחשב הזוכה כמי שוויתר על הפרס וסופרגול לא תשנה את מועד הטיסה ו/או תחליף
את הפרס בפרס אחר .הזוכה שויתר על הפרס לא יהיה זכאי לפיצוי בגין ויתורו על הפרס.
 .12.21ידוע לזוכה בהגרלה זו כי מתן הפרס הינו כפוף לאישור שיומצא לחברה ,ככל שיידרש כזה,
מרשויות מס הכנסה ,והכל בהתאם לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א  ,1961-לתקנות
מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים ,הגרלות או פעילות נושאת פרסים) ,התשס"ג,2003-
ו/או צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות
נושאת פרסים) ,התשס"ג.2003-
 .12.22הפרסים במבצע אינם ניתנים להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
הפרסים הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה כלל .אם יתברר כי מסיבות שאינן תלויות
בסופרגול לא ניתן לממש את הפרס ,יוענק לזוכה פרס חליפי בשווי דומה.
 .12.23יודגש ,כי אין סופרגול אחראית לאיכות הפרסים וטיבם ,ובכל תלונה בעניין זה יש לפנות ליצרן
הפריט שנמסר כפרס ו/או לחברת הנסיעות האחראית לפרס הטיסה.
 .13פרסום פרטי הזוכים
.13.1

סופרגול תהא רשאית ,לצלם את הזוכים או חלק מהם לצורך פרסום תצלומם וזכייתם באמצעי
התקשורת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של סופרגול.

.13.2

פרטיהם של הזוכים בפרסים וכן תצלומיהם ,יפורסמו לפי שיקול דעת סופרגול לאחר היוודע דבר
הזכייה ,בכפוף להסכמת אפוטרופוסיהם מקום שהסכמה כזו נדרשת.

.13.3

סופרגול תעדכן בעמוד האינטרנט בסמוך למועד סיום חלוקת הפרסים לזוכים את שמות הזוכים
בפרסים הגדולים.

 .14הגבלות ושונות
.14.1

כל הפרטים המופיעים באלבום ובמדבקות נכונים ליום  .08/09/2016רוב השינויים שנעשו
בהרכבי הקבוצות ובמאמנים שנעשו מתאריך זה ואילך לא יבואו לידי ביטוי באלבום .ט.ל.ח

.14.2

משתתף ובני משפחתו אשר נפסל/ו במבצעי סופרגול קודמים ו/או במבצעים של חברת סופרגול
בע"מ ו/או אחת החברות הקשורות ו/או של חברה מסחרית אחרת ,לא יהיו רשאים להשתתף
במבצע .במידה ויתגלה לאחר הזכייה כי הזוכה נפסל במבצע קודם כאמור ,יביא הדבר לשלילת
הזכייה.

.14.3

במקרה שיגיע לידי סופרגול מידע לפיו השלמת האלבום ו/או סדרה ו/או הפעילות באפליקצית
סופרגול נעשו תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או באמצעים פסולים ו/או תוך הפרת תנאי
כלשהו מתנאי תקנון זה ,אזי סופרגול תפסול אלבום ו/או סדרה כאמור ואת מגישו ו/או את
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המשתתף מהשתתפות במבצע באמצעות אפליקצית סופרגול .כמו כן סופרגול תבטל זכיית
משתתף כאמור במידה וזכה.
.14.4

בכ ל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים הנוגעים
למבצע ,יגברו הוראות תקנון זה.

.14.5

סופרגול שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך
בהודעה על כך ,מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון במשרדי סופרגול ,באפליקצית סופרגול
ובדף האינטרנט של סופרגול .האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

.14.6

עובדים ובני משפחה של העובדים המנויים להלן אינם רשאים להשתתף במבצע :מפיצי ועובדי
קבוצת בר ,עובדי קבוצת  P.M.Iפי.אמ.איי סחר וייזום בע"מ ,עובדי חברת גרפוליט בע"מ ,עובדי
חברת קורדובה בע"מ ,עובדי כריכיית מאירי ,עובדי טיפ טופ מנחם כץ ,עובדי חברת פתקית,
עובדי  ICSשירותים מסחריים אינטרנט בע"מ ועובדי משרד גולדבלט גינדס יריב  -עורכי דין.
לעניין זה " -בני משפחה" לרבות בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

.14.7

עובדי ומפיצי ידיעות אחרונות ,אינם רשאים להשתתף בהגרלת "סדרת הקפטנים" של ידיעות
אחרונות.

.14.8

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברות הקשורות במבצע ,בין אם פורטו לעיל ובין אם
לאו ,וכן על עובדי כל חברה קשורה ועל מפיצי המעטפות ובני משפחותיהם.

.14.9

ארעה תקלה והודפסו אלבומים לא תקינים או הופצו מעטפות לא תקינות ו/או מדבקות לא
תקינות ו/או תקלה באפליקצית סופרגול ו/או כל טעות אחרת ,בין אם עקב תקלה טכנית ,או
תקלה בדפוס או כל סיבה אחרת ,לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי סופרגול
ו/או כל גורם אחר הקשור במבצע ,במישרין ו/או בעקיפין.

 .14.10תקני בטיחות – מוצרי סופרגול ,ובכלל זה מדבקות סופרגול ,ההפתעות שבמעטפות ועוד ,הינם
בעלי תקן בטיחות מכון התקנים ,ויש לפעול על פי הנחיות השימוש או האזהרות המפורטות על
גבי המדבקות  /מעטפות .אף על פי כן ,באחריות האפוטרופוס היודע על רגישות מיוחדת למנוע
מהילד שימוש במוצר .סופרגול לא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש שגוי.
 .14.11סופרגול תהיה רשאית לערוך שינויים במבצע הפרסים ,ובלבד ששינויים אלה לא יפגעו בזכויות
המשתתפים במבצע .בין היתר תוכל סופרגול ,לפי בחירתה ,לשנות את כמות המשתתפים
בהגרלה ,את אופן ההשתתפות בהגרלה והגשת הסדרות והאלבום ואת מספר הפרסים המיועדים
לחלוקה וכן את סוג הפרסים בהתאם למלאי הנמצא אצל ספקי הפרס.
 .14.12סופרגול ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של
מערכת התקשורת ו/או תוכנת המבצע ו/או אפליקציית סופרגול ו/או ספקיות האינטרנט ו/או
החברות הסלולאריות על כל מרכיביה ,ולא תשא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן
איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות
ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו לצרכן ו/או למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור .למען
הסר ספק ,לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות
בהן תנקוט סופרגול ו/או מפעילת אפליקציית סופרגול ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות
כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו
להם עקב פעולות כאמור.
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 .14.13למען הסר כל ספק ,למשתתף ו/או לרוצה להשתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר
לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט סופרגול עקב תקלה ו/או טעות בקשר לכל נזק
ישיר ו/או עקיף ,לרבות ,הוצאות ישירות או עקיפות ,שיגרמו בגינם .בכל מקרה בו יקבע בערכאה
משפטית כלשהי כי משתתף זכאי לפיצוי כלשהו ,מסכים המשתתף כי גובה הפיצוי לא יעלה על
הסכום אותו שילם עבור רכישת המעטפות ובתנאי שהוכיח בדרך המניחה את הדעת את עצם
רכישתן.
 .14.14תוצאות ההגרלה ופרטי הזוכים בסדרות השונות ,יפורסמו בעיתונים יומיים ו/או בכל דרך אחרת
בכפוף לדין.
 .14.15המפקח על ההגרלה יהיה עוה"ד שלום גולדבלט מרחוב מנחם בגין  ,7רמת-גן היה ויבצר ממנו
למלא את תפקידו ישמש המפקח עו"ד מבין עוה"ד במשרד גולדבלט גינדס יריב  -עורכי דין
מרחוב מנחם בגין  ,7ברמת  -גן (לעיל ולהלן" :המפקח").
 .14.16עותקים של תקנון המבצע ימצאו במשרדי סופרגול ,אצל  ,PMIברחוב הברזל  ,34כניסה  ,Bרמת
החייל ,תל-אביב וניתן יהיה לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות .כמו כן ,עותק של תקנון המבצע
יימצא באתר סופרגול בכתובת  supergol.co.ilובאפליקציית סופרגול.
 .14.17בכל מקרה של מחלוקת יכריע מפקח על ההגרלה .בידי המפקח סמכויות מלאות של בורר
כהגדרתו בחוק הבוררות התשכ"ח 1968 -והחלטתו תהיה סופית ,מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.
כל משתתף נותן הסכמתו כהגדרתה בחוק הבוררות בעצם השתתפותו במבצע למינוי המפקח
כבורר ולכך שהחלטתו של מפקח המבצע בכל דבר ועניין הקשור למבצע תהיה סופית ומכרעת.
 .14.18המבצע נערך בהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז.1977-

נספח א – פרסי טריוויה
שם המוצר

כמות

מקדונלדס  -גלידה בגביע
מקדונלדס  -המבורגר קטן
מקדונלדס  -מיני רויאל

66,000
20,000
5,000

- 27 -

מקדונלדס  -מקלוני תירס
מקדונלדס  -קריספי צ'יקן קטן
מקדונלדס  5 -נאגטס  +שתיה
מקדונלדס  -ביג מק ושתיה
מקדונלדס  2 -המבורגרים קטנים ושתיה

3,000
1,500
1,500
1,500
1,500

סה"כ

100,000

