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תקנון פעילות "סופרגול מונדיאל "2018
חברת פי .אמ .איי סחר וייזום בע"מ ,בעלת סימן המסחר הרשום 'סופרגול מונדיאל' ,עורכת אלבום
מדבקות עם תכנים מעשירים שמטרתם קירוב של אוכלוסיות רחבות למשחקי כדורגל בארץ ובחו"ל.
אלבום "סופרגול מונדיאל" כולל תמונות של בובות כוכבי סוקרסטארס ,נבחרת ישראל ,נבחרת מקסיקו
 ,70נופי רוסיה ,איורי אצטדיונים ,אוהדים ותכנים נוספים והכל בהתאם לכללים ולהוראות המפורטים
בתקנון זה .למען הסר ספק ,הפעילות אינה כוללת הגרלות ולא תיחשב כהגרלה כמשמעותה בחוק העונשין
התשל"ז.1977-
ההשתתפות בפעילות הינה באמצעות אפליקציית סופרגול בלבד .השימוש באפליקציה מתחת לגיל 18
מותנה באישור הורה/אופטרופוס .אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו
לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס ימסר להורה ,הכל כמפורט בתקנון זה.

 .1הגדרות
התקנון

תקנון זה.

האלבום

אלבום מדבקות "סופרגול מונדיאל ") "2018סופרגול מונדיאל"(  52 -עמודי
צבע מרהיבים בהם ניתן להדביק  249מדבקות של כוכבי סוקרסטארס ,נבחרת
ישראל ,נבחרת מקסיקו  ,70נופי רוסיה ,איורי אצטדיונים ,אוהדים ותכנים
נוספים כמו מדבקות "פאזל  "Hisenseועוד.

האפליקציה

"אפליקצית סופרגול" אותה ניתן להוריד ,ללא עלות ,מחנות היישומים של
 (AppStore) Appleומחנות היישומים של מכשירי אנדרואיד וזאת במידה

מעטפת מדבקות
סופרגול מונדיאל

מעטפת מתנה

והמכשיר תומך בכך .השימוש באפליקציה מתחת לגיל  18מותנה באישור
הורה/אופטרופוס ,בנוסח המפורט בנספח א' לתקנון.
את מעטפות מדבקות סופרגול מונדיאל ניתן לרכוש בקיוסקים ובחנויות
הפזורים ברחבי הארץ )בכפוף למלאי( .בכל מעטפה מצויות  6מדבקות )שימו
לב! במעטפות בהן מצורפת מדבקת טריוויה או במעטפות אסים ,ייתכנו
שינויים בכמות המדבקות להדבקה באלבום – פירוט מעטפות האסים מופיע
מטה(.
השנה במהלך חלק מתקופת הפעילות תינתן מעטפה מתנה ברכישת מעטפת
מדבקות סופרגול מונדיאל רגילה .בכל מעטפת מתנה מצויות  6מדבקות.

מדבקות ה"אסים"

המדבקות כמפורט בסעיף  6לתקנון.

הפעילות

מורידים את האפליקציה ,סורקים מדבקות ,עונים על שאלות טריוויה
וצוברים נקודות ,משלימים אלבום/סדרות וזוכים בפרסים ללא הגרלות ,והכל
בהתאם למפורט בתקנון זה ובאפליקציה.
למען הסר ספק ,יובהר כי לא ייערכו הגרלות בפעילות סופרגול מונדיאל,
והפעילות לא תיחשב כהגרלה כמשמעותה בחוק העונשין התשל"ז.1977-
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תקופת הפעילות

כהגדרתה בסעיף  3לתקנון.

אספן ו/או משתתף

כל הנרשמים לאפליקציה בהתאם לסעיפים  4ו 5-לתקנון אשר הינם אזרחי
ישראל ו/או בעלי היתר כניסה ושהיה תקף על פי כל דין ,בכפוף להגבלות
בתקנון זה ,לרבות סעיפים  15ו 17 -לתקנון.

עורכת הפעילות

פי .אמ .איי סחר וייזום בע"מ )להלן("PMI":
כתובת :רח' הברזל  ,34תל אביב ,מיקוד .6971052

 .2כללי
 .2.1הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשו משתתפי הפעילות במסגרת הפעילות ויהוו את הבסיס
המשפטי לכל דיון בינהם לבין עורכת הפעילות.
 .2.2התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 .2.3אנא קרא בעיון את התקנון במלואו.
 .2.4התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמשתתף בפעילות ובין עורכת הפעילות ,וכניסה ו/או שימוש
באפליקציה ו/או באלבום ובמדבקות מהווים ומבטאים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון .לכן,
אם אינך מסכים לתנאי התקנון ,כולם או חלקם ,אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה ו/או באלבום
ובמדבקות לצורך השתתפות בפעילות.
 .2.5עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר האינטרנט
 www.supergol.co.ilו/או באפליקציה ו/או במשרדי עורכת הפעילות.
 .2.6בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,בכתב או בעל-פה ,מכל מין
וסוג שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 .3תקופת הפעילות
 .3.1הפעילות תיערך בין התאריכים  22/05/2018או בסמוך לכך ועד ) 10/07/2018להלן" :תקופת
הפעילות"(.
 .3.2עורכת הפעילות תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקצר או להאריך את תקופת הפעילות ,ולא
תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה בעניין.
 .3.3עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות 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 בפעילות ו/או להשפיע על ההתנהלות התקינה של הפעילות,
ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה בעניין.
 .4תנאי הפעילות וההשתתפות
 .4.1החל מיום  22/05/2018או בסמוך לכך יחולקו בחינם ,במספר מוקדים ולתקופה מוגבלת ,האלבומים,
בהם מקומות ריקים להדבקתן של  249מדבקות הנושאות את דמויות כוכבי סוקרסטארס ,נבחרת
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ישראל ,נבחרת מקסיקו  ,70נופי רוסיה ,אצטדיונים ,אוהדים ותכנים נוספים כמו מדבקות "פאזל
 "Hisenseועוד .בנוסף ,החל מיום  22/05/2018או בסמוך לו ניתן יהיה לרכוש ערכות של אלבום +
מעטפת מדבקות סופרגול מונדיאל  1+1במחיר של ) ₪ 7.90כולל מע"מ( לערכה ,בקיוסקים ובחנויות
הפזורים ברחבי הארץ )הכל בכפוף למלאי(.
 .4.2את מעטפות מדבקות סופרגול מונדיאל ו/או מעטפות מתנה ,אשר בכל אחת מהן מצויות  6מדבקות,
למעט מעטפות מדבקות אסים ו/או מעטפות עם בובה חותמת ו/או מעטפות עם קלף טריוויה כמפורט
בתקנון זה ,ניתן לרכוש בקיוסקים ובחנויות הפזורים ברחבי הארץ )בכפוף למלאי( .המחיר המומלץ
למעטפת מדבקות סופרגול מונדיאל בקיוסקים הינה ) ₪ 5כולל מע"מ( .בסדרה הראשונה של סופרגול
מונדיאל תינתן מעטפה מתנה ,המכילה  6מדבקות.
 .4.3את האלבום ,הפאזל והסדרות משלימים באמצעות אפליקציית סופרגול בלבד מורידים חינם את
האפליקציה ,מאשרים את השימוש באפליקציה )השימוש באפליקציה מתחת לגיל  18מותנה באישור
הורה/אופטרופוס( ,סורקים את המדבקות ,וצוברים נקודות כמפורט להלן .המשתתפים שישלימו
במהלך תקופת הפעילות את הסדרות ויצברו את מספר הנקודות הרב ביותר ע"י סריקת כמה שיותר
מדבקות מאותן סדרות ו/או ישלימו את האלבום ויצברו את מספר הנקודות הרב ביותר יזכו בפרסים,
כמפורט ובכפוף לתקנון זה .הפרסים נועדו לתגמל את האספנים עבור ההתמדה שלהם באיסוף
מדבקות סופרגול מונדיאל ובמענה על שאלות הטריוויה.
צבירת נקודות:


עבור כל סריקה של מדבקת סופרגול מונדיאל רגילה ,מצטברת לרשות המשתתף נקודה אחת ).(1



עבור כל סריקת מדבקת אס מצטברות לרשות המשתתף שלוש ) (3נקודות.



לצורך צבירת נקודות ל'אלוף האלופים' )השלמת האלבום( -עבור כל סריקת קלף טריוויה ומענה
נכון על שאלה ,צובר המשתתף חמש נקודות ).(5

איך יודעים אם סיימתם להשלים סדרה או כמה נקודות צברתם לכל סדרה ו/או 'אלוף האלופים'?
בכל רגע נתון ניתן יהיה להיכנס לאפליקציה ולראות את המדבקות ,האם השלמתם סדרה ,הנקודות
שצברתם מאותה סדרה ,לצפות בטבלאות "אלוף האלופים" והתחרויות השונות וכן לראות מיהם
האספנים המובילים.
 .4.4במידה ויהיו מספר משתתפים שצברו מספר נקודות זהה ,הם ידורגו בהתאם לזמן שלקח להם לצבור
את הנקודות )כלומר ,מבין המשתתפים שצברו מספר זהה של נקודות המשתתף שידורג ראשון הוא
זה שצבר את הניקוד בזמן הקצר ביותר(.
 .4.5כיצד סורקים את המדבקות? על פני כל מדבקה ,אשר הודפסה במפעל ייחודי עם אמצעי אבטחה,
מופיע קוד חד חד ערכי )כל קוד קיים פעם אחת בלבד( הקוד מכיל  13ספרות להקשה באפליקציה
לצורך זיהוי וברקוד  QRאשר ניתן לסריקה באמצעות "מכשיר סלולרי חכם" לאחר הורדה של
האפליקציה .כל קוד/ברקוד ניתן להקשה או לסריקה פעם אחת בלבד באמצעות מכשיר אחד,
סמארטפון או מכשיר טאבלט .קוד שנסרק או הוקלד לא יוכל להיסרק או להתקבל שוב באמצעות
מכשיר נוסף ולא ניתן יהיה להעבירו למכשיר שונה והכל כמפורט בתקנון זה.
 PMI .4.6שומרת על זכותה בכל עת להפסיק את הפצת המדבקות נושאות הקוד והברקוד ובלבד שזכויות
המשתתפים לא תפגענה.
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 .4.7יצוין ,כי המדבקות שהינן במסגרת הסדרות השונות כמפורט להלן ,מופצות במועדים שונים עליהם
תודיע  ,PMIבאמצעות פרסומים בנקודות המכירה ,באפליקציית סופרגול ובעמוד האינטרנט של
סופרגול בכתובת .www.supergol.co.il
 .4.8יובהר ויודגש ,כי ניתן להדביק באלבום ו/או לסרוק/להקיש לאפליקציה אך ורק מדבקות מקוריות
המופצות ונמכרות במסגרת הפעילות וכן לסרוק/להקיש קוד/ברקוד על גבי כל מדבקה פעם אחת
בלבד באמצעות מכשיר אחד סמארטפון או מכשיר טאבלט .משתתפי הפעילות ,שיעשו שימוש
במדבקות סופרגול מונדיאל ,שלא נרכשו במסגרת הפעילות ,ייפסלו ולא יוכלו להשתתף בפעילות.
 .4.9יש להקפיד להזין את הפרטים האישיים המלאים באפליקציה ,לרבות שם מלא ,כתובת מלאה ,מספר
טלפון ודוא"ל PMI .רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לא להעניק את הפרס למשתתף אשר לא הזין
את פרטיו האישיים המלאים ו/או פרטיו האישיים המלאים לא נקלטו באפליקציה.
 .5אפליקציית סופרגול
 .5.1במטרה להקל על מלאכת האיסוף ,ניתן להשתתף בפעילות סופרגול מונדיאל באמצעות האפליקציה
בלבד ,ולא ניתן יהיה להגיש אלבום ו/או סדרות באופן פיסי למשרדי .PMI
 .5.2באמצעות האפליקציה ניתן להשתתף בפעילות ,לסרוק מדבקות ולהשלים סדרות/אלבום ,לענות על
שאלות טריוויה ,לצבור נקודות וכן להשתתף בתחרויות נוספות והכל כמופיע בתקנון ובאפליקציה.
 .5.3את האפליקציה ניתן להוריד באופן חד פעמי מחנות היישומים של  (App Store) Appleומחנות
היישומים של מכשירי אנדרואיד וזאת במידה והמכשיר תומך בכך .הורדת האפליקציה אינה כרוכה
בעלות רכישה.
 .5.4לצורך שימוש באפליקציה יש לאשר את תנאי השימוש באפליקציה ואת מדיניות הפרטיות.
במידה והמשתתף בן פחות מ 18 -יש לקבל אישור הורה/אפוטרופוס כתנאי לשימוש באפליקציה.
 .5.5לצורך השתתפות בפעילות באמצעות האפליקציה יש למלא פרטים מלאים כנדרש באפליקציה.
 .5.6באפליקציה יהיו מספר קטגוריות ,ביניהן קטגוריה של אלבום סופרגול מונדיאל לצורך השלמת
אלבום וירטואלי; סדרות כמפורט בתקנון זה; אלוף האלופים; תחרויות; חידון ידע )טריוויה(; קישור
לאתר אמיגו בו ניתן לרכוש ,בכפוף לתנאי השימוש של האתר ,מוצרי סופרגול מונדיאל; וכן מוצרים
נוספים PMI .תהא רשאית לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף קטגוריות נוספות לאפליקציה.
 .5.7יש לסרוק את הברקוד המופיע על כל מדבקה או להקיש את הקוד בן  13הספרות שמופיע על כל
מדבקה .לאחר סריקת הברקוד/הקשת הקוד יופיע הקלף במכשיר החכם .האחריות לסריקה היא של
המשתתף בלבד.
 .5.8מובהר 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.
 .5.9יש 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.
 .5.10ההשתתפות בפעילות באמצעות האפליקציה הינו אישי ,כך שרק משתתף אחד יוכל להשתתף דרך
טלפון חכם אחד.
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 .5.11כל משתתף יכול להשתתף בפעילות 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.
 PMI .5.12לא תהא אחראית במקרה של תקלה ו/או אובדן מכשיר .מבלי לגרוע מהאמור ,במקרה של
אובדן ו/או תקלה במכשיר יוכל האספן לפנות  .PMIבמידה וניתן יהיה לזהות את המדבקות
הסרוקות בהתאם לפרטים המלאים של המשתתף כפי שהוזנו לאפליקציה ,ככל שזוהו במערכתPMI ,
תהיה רשאית להעביר את המדבקות הסרוקות למכשיר חלופי.
 .5.13האפליקציה 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  PMIו/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.
 .5.14מובהר כי השימוש באפליקציה נתון לתקלות טכניות וכפוף לזמינות היישומים והקטגוריות השונות
בהתאם למגבלות הטכנולוגיה והגופים המאשרים את היישומים.
 .5.15הורדת האפליקציה והשימוש בה כמפורט בתקנון על אחריות המשתתף בלבד.
 .5.16למען הסר ספק ,רק הנתונים שייקלטו בפועל במערכת  ,PMIהם אשר יחייבו לצורך תקנון פעילות
זו .רישומי המערכת בנוגע לאפליקציה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים ,לרבות מועדי
קליטתם ,במסגרת פעילות זו 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.
 PMI .5.17שומרת על זכותה לבטל את האפליקציה ו/או המדבקות נושאות הברקוד והקוד ו/או לערוך
שינויים באפליקציה בכל מקרה שתתגלה תקלה ביישום הטכנולוגיה ו/או באפליקציה ו/או במדבקות.
 .5.18לאחר הורדת האפליקציה למכשיר ,יידרש המשתמש להצהיר האם גילו מעל או מתחת ל 18-שנים.
ככל שגיל המשתמש קטן מ 18-שנים על פי הצהרתו ,הוא יידרש לאישור אפוטרופוס .כמו כן ,לאחר
הורדת האפליקציה יוכל המשתמש לסמן האם ברצונו לקבל מסרים שיווקיים בדחיפה )(PUSH
למכשירו PMI .תשלח מסרים שיווקיים אך ורק ללקוחות שאישרו קבלת מסרים שווקיים כאמור.
 .6מדבקות אסים
 .6.1חלק מהמדבקות ,כמפורט להלן ,יהיה ניתן להשיג עד ליום  30/06/2018או עד גמר המלאי ,באופן
המפורט להלן )להלן" :מדבקות האס"(.
לאחר יום ה 30/06/2018 -או בסמוך ,יופצו כל מדבקות האסים ,בכמות של אלפי מדבקות מכל
אס ,במעטפות האסים גם בנקודות המכירה הרגילות ברחבי הארץ:
א.

ה"אסים" המופצים על ידי דומינוס פיצה  6 -ממדבקות האס )המסומנות באלבום( ניתן
להשיג באמצעות:
 רכישת מעטפות בסניפי דומינוס פיצה ובמשלוחים עד הבית )כל מעטפה מכילה 4
מדבקות רגילות 1 ,מדבקת אס ייחודית לדומינוס פיצה ו 1-בובת סוקרסטארס
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בדמות כוכב כדורגל עולמי עם בסיס חותמת )מתוך מגוון של  36באוסף( ,במחיר
מומלץ של  ₪ 5כולל מע"מ ,וללא התניית קניה כלשהי של מוצר ממוצרי דומינוס
פיצה.
 רכישה בסניפי דומינוס פיצה ,באיסוף בלבד :ארוחת "סופרגול" הכוללת פיצה
אישית+תוספת+שתייה+מעטפת סופרגול ב.₪ 39.90-
 רכישה בסניפי דומינוס פיצה ,במשלוחים עד הבית 2 :פיצות משפחתיות 2 +
תוספות +מוצר נלווה )לחם שום /אצבעות גבינה /קלחי תירס(  +בקבוק שתיה +
מעטפת סופרגול ב.₪ 138 -
ב.

"האסים" המופצים על ידי מגה בעיר ויינות ביתן  10 -ממדבקות האס )המסומנות
באלבום( ניתן להשיג באופן הבא :עבור כל רכישה ב ₪ 49-בסניפי יינות ביתן ומגה בעיר
מקבלים  2מעטפות :מעטפת אסים ומעטפת זהב ב .₪ 1-מעטפת אסים של יינות ביתן
ומגה בעיר מכילה  4מדבקות סופרגול מונדיאל רגילות ו 1-אס של יינות ביתן ומגה בעיר.

ג.

ה"אסים" המופצים על ידי  3 - REBARממדבקות האס )המסומנות באלבום( ניתן
להשיג באופן הבא:
אס אחד מתוך שלושה יינתן בסניפי " "Rebarבחלוקה אקראית ,ברכישת מוצר מתפריט
הילדים של " ."Rebarתיתכן חזרה של "אס" יותר מפעם אחת.

ד.

ה"אסים" המופצים באמצעות תיבת פלטינום סופרגול מונדיאל  3 -ממדבקות האס
)המסומנות באלבום( ניתן להשיג באופן הבא :שלושת ה"אסים" של תיבת פלטינום
סופרגול מונדיאל יימצאו בכל תיבת פלטינום מונדיאל שתירכש בתקופת הפעילות החל
מתאריך  29/05/18או בסמוך לו ,באתר אמיגו ובחנויות נוספות ברחבי הארץ.

ה.

ה"אסים" המופצים באמצעות קופסת אספן סופרגול מונדיאל  1 -ממדבקת האס
)המסומנת באלבום( ניתן להשיג באופן הבא" :האס" של קופסת אספן סופרגול מונדיאל
יימצא בכל קופסת אספן סופרגול מונדיאל שתירכש בתקופת הפעילות ,החל מתאריך
 29/05/18או בסמוך לו ,באתר אמיגו ,ובחנויות נוספות ברחבי הארץ.

ו.

ה"אסים" של אתר האינטרנט של אמיגו  2 -ממדבקות האס )המסומנות באלבום( ניתן
להשיג באופן הבא" :אס" אחד מתוך שניים של אמיגו יצורף בחלוקה אקראית לכל
משלוח מוצרים שיירכשו בתקופת הפעילות באתר אמיגו בכתובת .www.amigo.co.il
תיתכן חזרה של "אס" יותר מפעם אחת .זהות האסים שיצורפו תהיה בהתאם לשיקול
דעת אמיגו.

 PMI .6.2והחברות השותפות לה לא יהיו אחראיות למוצרים עם אריזה פגומה או שחובלה באופן
שהאסים נתלשו מהמוצרים ו/או שהמעטפות הוצאו מהמוצרים.
 .6.3מכירת מדבקות האסים כמתואר לעיל תעשה בכפוף ובהתאם למלאי הקיים בחנויות.
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 .7הסדרות
 .7.1המשתתפים משלימים סדרות וצוברים נקודות ע"י סריקת מדבקות לאפליקציה – עבור כל סריקה של
מדבקה רגילה ,מצטברת לרשות המשתתף נקודה אחת ) ,(1עבור כל סריקת מדבקת אס מצטברות
לרשות המשתתף שלוש ) (3נקודות ,והכל כמפורט לעיל בסעיף  ,4ובכפוף לתקנון.
 .7.2המשתתפים שישלימו את הסדרות באפליקציה במהלך תקופת הפעילות ויסרקו את מספר המדבקות
הרב ביותר מאותן סדרות יזכו בפרסים ,כמפורט להלן.
 .7.3במידה ויהיו מספר משתתפים שצברו מספר נקודות זהה ,הם ידורגו בהתאם לזמן שלקח להם לצבור
את הנקודות )כלומר ,מבין המשתתפים שצברו מספר זהה של נקודות המשתתף שידורג ראשון הוא
זה שצבר את הניקוד בזמן הקצר ביותר(.
 .7.4יש להקפיד להזין את הפרטים האישיים המלאים באפליקציה ,לרבות שם מלא ,כתובת מלאה ,מספר
טלפון ודוא"ל PMI .רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לא להעניק את הפרס למשתתף אשר לא הזין
את פרטיו האישיים המלאים ו/או פרטיו האישיים המלאים לא נקלטו באפליקציה.
 PMI .7.5תפנה לזוכים מעל גיל  18או להורה/אפוטרופוס של זוכים מתחת לגיל  18לקבלת הפרס בהתאם
לפרטים שהוזנו באפליקציה ,ובהתאם לאמור בסעיף  15.2להלן.
 .8השלמת אלבום מלא – אלוף האלופים ,והפרסים לזוכים
 .8.1אלבומים מלאים  -האספנים אשר ישלימו את האלבום באמצעות אפליקצית סופרגול ויצברו את
מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י סריקת כמה שיותר מדבקות לאפליקציה עד ליום 10/07/2018
בשעה  23:59יזכו בפרסים כמפורט להלן:


האספן הראשון אשר יצבור את המספר הרב ביותר של נקודות ויגיע למקום הראשון ,יזכה
בפרס הראשון בחסות  – Hisenseנותנת החסות הרשמית של מונדיאל  – 2018חבילה
זוגית )הורה  +ילד( למשחק כדורגל גמר המונדיאל  .2018החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה
הלוך ושוב במחלקת תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון בדרגת
תיירות ו 2-כרטיסי כניסה למשחק גמר המונדיאל.



שני האספנים אשר יגיעו למקום השני יזכו בפרס השני – מכשיר פלייסטיישן  4במיתוג
סופרגול.



 10האספנים אשר יגיעו למקום השלישי יזכו בפרס השלישי – כדור רגל.

 .8.2מימוש הפרס הראשון ייעשה בתאריך שייקבע על ידי  PMIואינו נתון לשינוי ,ככל שהזוכה לא יוכל
להתייצב בתאריך כפי שיימסר ,ייחשב הזוכה כמי שויתר על הפרס .הטיסה לגמר המונדיאל צפוייה
ליום  ,13/07/18בסמוך למועד הזכייה .על הזוכה ו/או אפוטרופוסו לשלוח צילום דרכון בתוקף ולהגיע
לתדריך לפני הנסיעה ביום  11/07/18או בסמוך על פי דרישת  .PMIהזוכה שויתר על הפרס לא יהיה
זכאי לפיצוי ו/או פרס חלופי בגין ויתורו על הפרס PMI .אינה מתחייבת למיקום ישיבה מסוים
במשחק הכדורגל.
 .8.3הפרס השני הינו מכשיר פלייסטיישן  4במיתוג סופרגול PMI .אינה מעניקה אחריות למכשיר .הפרס
יוענק במשרדי .PMI
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 .8.4הפרס השלישי הינו כדור רגל  10 -כדורי רגל יישלחו לעשרת הזוכים בפרס השלישי באמצעות דואר
ישראל.
 .8.5אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס
ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.
 .8.6כל משתתף בפעילות וכן בן משפחתו הגרעינית ,לא יכולים לזכות בפרס ראשון או שני במסגרת
השלמת אלבום מלא וגם בפרס במסגרת השלמת פאזל ) Hisenseכפי שיפורט להלן( .כמו כן,
משפחה גרעינית לא תוכל לזכות ביותר מפרס אחד בכל סדרה ו/או בהשלמת האלבום .במקרים
הנ"ל  PMIתהא רשאית לפסול משתתף מזכייה בפרס ו/או להעביר את הפרס למשתתף אחר ,והכל
בהתאם ובכפוף לתקנון זה.
"משפחה גרעינית" לעיל ולהלן – הורים ,אחים ,אחיות וילדים ,וזאת על פי נתוני ת.ז וספח ת.ז.
 .8.7ככל שמשתתף יזכה בפרס ראשון או שני במסגרת השלמת אלבום מלא וגם בפרס במסגרת השלמת
פאזל  ,Hisenseהמשתתף יצטרך לוותר על אחת מהזכיות.
 .8.8לטובת נוחיות האספנים ,הגשת האלבום תתאפשר רק באמצעות אפליקציית סופרגול וזאת לאחר
שהאספן סרק למכשיר אחד את כל  249המדבקות שבאלבום.
 .8.9רק האספנים אשר האלבום שיגישו ייקלט במערכת הפעילות באמצעות האפליקציה עד ליום
 10/07/2018בשעה  ,23:59ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד הפרופיל שלי
באפליקציה יוכלו לזכות בפרס.
 .8.10בדיקת  PMIאת האלבומים אשר התקבלו בידה באמצעות האפליקציה תהווה ראיה מכרעת לקיומם.
 .8.11אלבום שיתקבל לאחר המועד לא יזכה בפרס .האחריות לסריקת המדבקות ומסירת פרטים אישיים
נכונים חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד  PMIו/או מי
מטעמה בגין אי קבלת/קליטת המדבקות/צבירת הנקודות במועד ו/או בגין כל תקלה בכל רשת
תקשורת ו/או בגין תקלה באפליקצית סופרגול.
 .9השלמת סדרת ארגנטינה ישראל והפרסים לזוכים
 .9.1האספנים אשר ישלימו את סדרת ארגנטינה ישראל באמצעות אפליקצית סופרגול ויצברו את מספר
הנקודות הגבוה ביותר ע"י סריקת כמה שיותר מדבקות לאפליקציה עד ליום  05/06/2018בשעה
 23:59יזכו בפרסים כמפורט להלן:


שלושת האספנים אשר ישלימו את סדרת ארגנטינה ישראל ויצברו את המספר הרב ביותר
של נקודות ויגיעו למקום הראשון ,יזכו בפרס הראשון – נסיעה בלימוזינה ו 2-כרטיסים לתא
הזהב למשחק ישראל ארגנטינה עם אירוח  ,VIPהמאורגן על ידי חברת .Comtecgroup
הנסיעה בלימוזינה תתבצע מנקודת איסוף שתוגדר על ידי  PMIועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
נכון למועד כתיבת התקנון אין בידי  PMIמידע לגבי האצטדיון בו יתקיים המשחק .ככל
שלא יהיה תא זהב באצטדיון או שהכניסה לתא הזהב תוגבל בגיל – תעניק  PMIזוג
כרטיסים חלופיים באיכות דומה.
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חמשת האספנים אשר ישלימו את סדרת ארגנטינה ישראל ויצברו את המספר הרב ביותר
של נקודות ויגיעו למקום השני ,יזכו בפרס השני –  2כרטיסי כניסה למשחק ישראל
ארגנטינה המאורגן על ידי חברת .Comtecgroup
יובהר כי ככל ומכל סיבה שהיא ,משחק ישראל ארגנטינה יבוטל ,האספנים הזוכים פוטרים את

.9.2

 PMIו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג
שהוא ,בגין הפרס ,מימושו/אי מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בגינו.
 .10השלמת פאזל  Hisenseוהפרסים לזוכים
10.1

האספנים אשר ישלימו את פאזל  Hisenseבאמצעות אפליקצית סופרגול ויצברו את מספר

הנקודות הגבוה ביותר ע"י סריקת כמה שיותר מדבקות לאפליקציה עד ליום  10/07/2018בשעה
 23:59יזכו בפרסים בחסות  – Hisenseנותנת החסות הרשמית של מונדיאל  ,2018כמפורט להלן:


האספן הראשון אשר ישלים את הפאזל ויצבור את המספר הרב ביותר של נקודות ויגיע
למקום הראשון ,יזכה בפרס הראשון – מכשיר טלוויזיה  65 Hisenseאינצ' .4K



האספן השני אשר יצבור את המספר הרב ביותר של נקודות ויגיע למקום השני ,יזכה בפרס
השני  -מכשיר טלוויזיה  55 Hisenseאינצ' .4K



שמונת האספנים אשר יצברו את המספר הרב ביותר של נקודות ויגיעו למקום השלישי ,יזכו
בפרס השלישי  -מכשיר טלוויזיה  40 Hisenseאינצ'.

 .11השלמת פאזל כרטיס ארגנטינה ישראל
 .11.1האספנים אשר ישלימו את פאזל כרטיס ארגנטינה ישראל באמצעות אפליקצית סופרגול ויצברו את
מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י סריקת כמה שיותר מדבקות לאפליקציה עד ליום  05/06/2018בשעה
 23:59יזכו בפרסים כמפורט להלן:


עשרת האספנים אשר ישלימו את הפאזל ויצברו את המספר הרב ביותר של נקודות ויגיעו
למקום הראשון יזכו בכרטיס זוגי למשחק הידידות ארגנטינה ישראל שייערך ביום
 09.06.2018בישראל ,המאורגן על ידי חברת .Comtecgroup

 .11.2יובהר כי ככל ומכל סיבה שהיא ,משחק ישראל ארגנטינה יבוטל ,האספנים הזוכים פוטרים את PMI
ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהוא ,בגין
הפרס ,מימושו/אי מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בגינו.
 .12קלף הטריוויה – חידון ידע
 PMI .12.1מעשירה את קהל האספנים שלה בידע מתחום הספורט בכלל והכדורגל בפרט ,וזאת באמצעות
חידוני ידע .לכל אורך תקופת הפעילות ,בכל מעטפת סופרגול מונדיאל רגילה ,יופיע קלף עם שאלת
טריוויה רבת ברירה )שאלה עם מספר תשובות מוצעות אשר רק אחת מהן נכונה או נכונה ביותר(.
מענה נכון על שאלה יזכה ב 5-נקודות ל'אלוף האלופים' – השלמת האלבום.
 .12.2כיצד עונים על שאלת הטריוויה וצוברים נקודות ל'אלוף האלופים' – השלמת האלבום?
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ניתן לענות על שאלת הטריוויה באמצעות אפליקציית סופרגול בלבד.



תחת קטגורית "טריוויה" באפליקציה מזינים את הקוד שעל גבי המדבקה או סורקים
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.



מענה נכון על שאלה בתוך  30שניות יזכה ב 5-נקודות ל'אלוף האלופים' – השלמת
האלבום .במידה והמשתתף לא ענה נכון )או לא ענה כלל( ,לא יקבל ניקוד.

 .12.3האחריות לסריקת המדבקה חלה על המשתתפים .יובהר כי כל מענה על שאלה שיתקבל לאחר סיום
הפעילות ,קרי ב 10/07/2018 -בשעה  23:59לא ייחשב לעניין 'אלוף האלופים' – השלמת האלבום.
 .12.4חידון הידע כולל ,בין השאר ,שאלות בתחום התזונה הנכונה ושילוב הספורט כחלק מאורח חיים
בריא .לעניין זה יובהר כי המדובר במידע כללי ואינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה חוות דעת רפואית או
תחליף להתייעצות עם רופא ו/או גורם מקצועי מתאים.
 .12.5המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  PMIו/או מי מטעמה בשל טעות ו/או
תקלה ו/או התערבות חיצונית בגינה לא יהיה קלף טריוויה במעטפת סופרגול רגילה .המשתתף מוותר
מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד  PMIו/או מי מטעמה בגין אי קבלת/קליטת המדבקה ו/או
התשובה שהזין לאפליקציה ו/או בגין כל תקלה בכל רשת תקשורת ו/או בגין תקלה באפליקצית
סופרגול.
 .12.6רישומי המערכת יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים ,לרבות מועדי קליטתם ,במסגרת
פעילות זו 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.
 .13תחרויות נוספות
 .13.1מעת לעת תפעיל  PMIתחרויות תחומות בזמן .תחרויות אלו יתקיימו באפליקציית סופרגול בלבד
תחת הכותרת "תחרויות" בעמוד הראשי באפליקציה.
 .13.2בזמן התחרויות ,כל מדבקה שתיסרק לאפליקציה תצבור ניקוד .סריקת מדבקה רגילה צוברת נקודה
 .1סריקת מדבקת אס צוברת  3נקודות PMI .תהיה רשאית לקבוע מדבקות בערך נקודות חריג,
הגבוה מזה הנקוב לעיל.
 .13.3בתחרות יזכו המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה במועד שנקבע למשחק ,כמפורט
באפליקציה.
 PMI .13.4תגדיר מעת לעת את התחרויות ואת הפרסים בגין צבירת הנקודות בגין כל תחרות.
 .13.5במידה וישנם מספר זוכים שצברו אותו מספר נקודות ,הם ידורגו גם בהתחשב בזמן שלקח להם
לצבור את הנקודות.
 PMI .13.6תפנה לזוכים לקבלת הפרס בהתאם לפרטים שהוזנו תחת "הפרופיל שלי" באפליקציה ,ובהתאם
לאמור בסעיפים  15.7 – 15.4להלן .ככל והזוכה מתחת לגיל  ,18הפרס יינתן לידי הורה/אפוטרופוס
ובאישורו ,בכפוף להוראות תקנון זה.
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 .13.7מובהר כי רישומי  PMIיהוו ראיה מכרעת לעניין הניקוד.
 .14חנות אינטרנטית "אמיגו"
 .14.1באתר האינטרנט אמיגו בכתובת  amigo.co.ilניתן לרכוש ,בכפוף לתנאי השימוש של האתר ,בנוסף
למוצרים שבחנות ,מוצרים יחודיים של אלבום סופרגול מונדיאל.
 .14.2מלאי המוצרים וזמינותם עשויים להשתנות כפי שיפורט באתר אמיגו .הרכישה באתר כפופה לתנאי
השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בו.
 .15תנאים נוספים לזכייה בפרסים
.15.1

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

.15.2

לצורך השתתפות בפעילות וזכייה בפרסים יש למלא פרטים אישיים ,לרבות שם פרטי+שם
משפחה ומספר טלפון באפליקציה PMI .רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לא להעניק את
הפרס למשתתף אשר לא הזין את כל פרטיו האישיים כנדרש ו/או פרטיו האישיים לא נקלטו
באפליקציה במלואם או בחלקם PMI .שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את הצגת עותק פיסי
של האלבום ו/או הסדרות בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים ומגבלות כפי ש PMI-תקבע לנכון.
אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס,
והפרס ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.

.15.3

במידה ומשתתף יופיע ברשימות הזוכים של הפרס הראשון והשני בהשלמת אלבום מלא ו/או
הפרסים בהשלמת פאזל  Heisenseתהיה עורכת הפעילות רשאית להסיר את שמו מרשימות
הזכייה על מנת להסדיר את הזכייה בפרס גדול אחד לכל משתתף.

.15.4

כתנאי לקבלת זכייה במסגרת הפעילות יידרש הזוכה )או אפוטרופוס במקרה של קטין( לחתום
על טופס המאשר ,בין היתר ,כי הזכייה לא הושגה תוך הפרת התקנון או תנאי מתנאיו וכי
המשתתף אינו נמנה על מי שהשתתפותו אסורה בהתאם לתקנון זה.

.15.5

הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה ,ייעשו על פי הפרטים שנקלטו באפליקציה ,בשעות העבודה
הרגילות של  PMI .PMIתנסה ליצור קשר טלפוני עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים.
הניסיונות יתפרסו במרווחים של  6שעות לפחות .בכל הנוגע לאיתור הזוכה בפרס הראשון של
חבילה לגמר המונדיאל ולאור לוח הזמנים הקצר מרגע הזכייה ועד למימוש הפרס – איתור
הזוכה יתבצע ביום  11.07.18עד לשעה .13:00

.15.6

"יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם הזוכה או האפוטרופוס PMI .לא תשאיר לזוכה או
לאפוטרופוס הודעה בדבר זכייתו ,ולא תציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו או לאפוטרופוס.

.15.7

תיאום מימוש הפרס ייעשה עם הזוכה )או אפוטרופוסו במקרה של קטין( בלבד.

.15.8

זוכה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל –  PMIתהיה 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
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הפרס ,הוא ייחשב כמי שמוותר על הפרס ו PMI-תהיה רשאית להעביר את הזכייה למשתתף
הבא בתור.
.15.9

זוכה באחד הפרסים ,שיענה כאמור לכל הקריטריונים של תנאי דרישת הפרסים המופיעים
בתקנון זה )להלן" :תנאי דרישת הפרס"( ,יקבל לאחר שהגיע למשרדי  PMIאו למקום אחר
אשר יפורסם ,את הפרס בו זכה ,והכל בכפוף לאמור בתקנון זה.

 .15.10למען 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 PMI
רשאית לחלק את הפרס למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס .זוכה אשר לא עמד בתנאי
דרישת הפרס ו/או זוכה בפרס שויתר על הפרס ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי  PMIו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת פרס.
 .15.11כל זוכה 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 ל , PMI-מיד
עם דרישתה הראשונה ,בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של  PMIעל פי כל דין.
 .15.12יצוין ,כי בשל אופיים המיוחד של הפרסים המוצעים בפעילות זו ,ידוע למשתתפים ,כי מימושם
עשוי להיות תלוי בקיומם של תנאים מיוחדים ,לרבות בתאריכים ,תקנוני התאחדות לכדורגל
ופיפ"א והמוסמכים מטעמן ,ועל כן מתחייב המשתתף לשתף פעולה עם  PMIו/או מי מטעמה
להשלמת מימוש הפרס .למען הסר ספק יובהר ,כי  PMIלא 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 משחק
מסיבה כלשהי או במקרה בו יוחלפו שחקנים ו/או קבוצות במסגרת הפרסים ,לא תחויב PMI
במתן פרס נוסף או פרס חליפי כלשהו ,ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה מ. PMI-
 .15.13מובהר כי  PMIלא תהא אחראית לזהות שחקני הכדורגל אשר יופיעו במשחקים השונים.
 .15.14מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האחריות למימוש שוברי הזכייה לרבות הפרסים עצמם הינה על
הזוכה בלבד PMI .לא תשא באחריות בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות ,במישרין או
בעקיפין בזוכה.
 .15.15מודגש ומובהר בזה ,כי לזוכים בחבילות טיסה כלשהי ,אין חובה על  PMIלצרף אחראי
מטעמה .יובהר ויודגש ,כי  PMIתעניק את הפרסים ,כאמור לעיל ,למשתתף הפעילות ולמבוגר
אחד )ככל והזוכה הוא קטין( ,אשר פעלו כאמור לעיל בתקנון זה.
 PMI .15.16לא תאפשר להוסיף נוסעים נוספים או נלווים לזוכים בחבילות הכוללות טיסה .הזכייה
הינה אישית ולא תתאפשר העברת הזכייה לכל אדם אחר.
 .15.17על כל זוכה בחבילת טיסה ,תהא האחריות לדאוג לדרכון ,וכן לשאת בעצמו בעלויות הביטוח
האישי ,מטען ,בריאות ,אגרה ,ויזת/אשרת כניסה למדינה וכל מס או הוצאה אחרת שתוטל
)למעט המפורט בתקנון זה הניתן על ידי  .(PMIכמו כן ,כל הוצאותיו האישיות של המשתתף
הזוכה יחולו עליו בלבד .כתנאי לנסיעתו לחו"ל יחתום הזוכה בפרס על טופס ויתור כלפי ,PMI
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המשחרר אותה מכל אחריות שהיא לזוכים בפרס בעת טיסתם ושהותם בחו"ל במסגרת
הפעילות.
 PMI .15.18אינה 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 ממימוש/אי מימוש הפרס .המשתתפים פוטרים את
 PMIו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג
שהוא ,בגין הפרס ,מימושו/אי מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בגינו.
 .15.19מימוש הפרסים בגין 'אלוף האלופים'  -השלמת האלבום הכרוכה בטיסה לחו"ל תעשה בתאריך
שנקבע ע"י  PMIואינם ניתנת לשינוי .ככל שהזוכה לא יוכל להתייצב בתאריך כפי שיימסר על
ידי  ,PMIייחשב הזוכה כמי שוויתר על הפרס ו PMI-לא תשנה את מועד הטיסה ו/או תחליף
את הפרס בפרס אחר .הזוכה שויתר על הפרס לא יהיה זכאי לפיצוי בגין ויתורו על הפרס.
 .15.20ידוע לזוכים כי מתן הפרס הינו כפוף לאישור שיומצא לחברה ,ככל שיידרש כזה ,מרשויות מס
הכנסה.
 .15.21הפרסים בפעילות אינם ניתנים להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
הפרסים הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה כלל.
 .15.22יודגש ,כי אין  PMIאחראית לאיכות הפרסים וטיבם ,ובכל תלונה בעניין זה יש לפנות ליצרן
הפריט שנמסר כפרס ו/או לחברת הנסיעות האחראית לפרס הטיסה.
 .15.23ככל ולא יהיו מספיק זוכים שהשלימו את הסדרות/אלבום כמפורט לעיל PMI ,שומרת לעצמה
את הזכות ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,לחלק את הפרסים למשתתפים שלא השלימו את
הסדרות/אלבום ,וזאת בהתאם לדירוג הניקוד של המשתתפים בסדרות ו/או באלוף האלופים
)השלמת האלבום( באפליקציה במועד סיום תקופת הפעילות כמפורט לעיל.
 .16פרסום פרטי הזוכים
.16.1

 PMIתהא רשאית ,לצלם את הזוכים ,באישור אפוטרופוס בכתב או חלק מהם לצורך פרסום
תצלומם וזכייתם באמצעי התקשורת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של .PMI

.16.2

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

.16.3

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

 .17הגבלות ושונות
.17.1

כל הפרטים המופיעים באלבום ובמדבקות נכונים ליום  .13/05/2018ט.ל.ח.

.17.2

משתתף ובני משפחתו אשר נפסל/ו בפעילויות  PMIקודמות ו/או אחת החברות הקשורות ו/או
של חברה מסחרית אחרת ,לא יהיו רשאים להשתתף בפעילות .במידה ויתגלה לאחר הזכייה כי
הזוכה נפסל בפעילות קודמת כאמור ,יביא הדבר לשלילת הזכייה.
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.17.3

במקרה שיגיע לידי  PMIמידע לפיו ידע לפיו השלמת האלבום ו/או סדרה ו/או הפעילות ו/או
צבירת נקודות ו/או הפעילות באפליקציה נעשו תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או
באמצעים פסולים ו/או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ,אזי  PMIתפסול אלבום ו/או
סדרה כאמור ואת מגישו ו/או את המשתתף מהשתתפות בפעילות באמצעות באפליקציה .כמו
כן PMI ,תבטל זכיית משתתף כאמור במידה וזכה.

.17.4

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

.17.5

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

.17.6

עובדים ובני משפחה של העובדים המנויים להלן אינם רשאים להשתתף בפעילות :מפיצי
ועובדי קבוצת בר ,עובדי קבוצת  ,PMIעובדי חברת גרפוליט בע"מ ,עובדי חברת קורדובה
בע"מ ,עובדי כריכיית מאירי ,עובדי טיפ טופ מנחם כץ ,עובדי חברת פתקית ,מפעלי הדפסה
בע"מ ,עובדי  ICSשירותים מסחריים אינטרנט בע"מ ,עובדי משרד גולדבלט גינדס יריב  -עורכי
דין ,עובדי  Hisenseועובדי חברת  .Comtecgroupלעניין זה" ,בני משפחה" לרבות בן זוג,
הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

.17.7

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

.17.8

ארעה תקלה והודפסו אלבומים לא תקינים או הופצו מעטפות לא תקינות ו/או מדבקות לא
תקינות ו/או תקלה באפליקציהו/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  PMIו/או
כל גורם אחר הקשור בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.

.17.9

תקני בטיחות – מוצרי סופרגול ,ובכלל זה מדבקות סופרגול מונדיאל ,ההפתעות שבמעטפות
ועוד ,הינם בעלי תקן בטיחות מכון התקנים ,ככל שאלו נדרשים ,ויש לפעול על פי הנחיות
השימוש או האזהרות המפורטות על גבי המדבקות  /מעטפות .אף על פי כן ,באחריות
אפוטרופוס היודע על רגישות מיוחדת למנוע מילדיו שימוש במוצר PMI .ו/או מי מטעמה לא
יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש שגוי.

 PMI .17.10תהיה רשאית לערוך שינויים בפרסים .בין היתר תוכל  ,PMIלפי בחירתה ,לשנות את אופן
הגשת הסדרות/אלבום ,אופן הניקוד ,מספר הזוכים ואת מספר הפרסים המיועדים לחלוקה וכן
את סוג הפרסים בהתאם למלאי הנמצא אצל ספקי הפרס.
 PMI .17.11ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של
מערכת התקשורת ו/או תוכנת הפעילות ו/או אפליקציה 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 בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור .למען
הסר ספק ,לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר
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לפעולות בהן תנקוט  PMIו/או מפעילת האפליקציה 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.
 .17.12למען הסר כל ספק ,למשתתף ו/או לרוצה להשתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר
לשינוי תנאי הפעילות ו/או לפעולות בהן תנקוט  PMIעקב 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.
 .17.13פרטי הזוכים בסדרות השונות ,יפורסמו באפליקציה ו/או באתר האינטרנט של סופרגול.
 .17.14ייעוץ משפטי ועריכת תקנון הפעילות :גולדבלט גינדס יריב  -עורכי דין מרחוב מנחם בגין ,7
ברמת – גן.
 .17.15עותקים של תקנון הפעילות ימצאו במשרדי  ,PMIברחוב הברזל  ,34כניסה  ,Bרמת החייל ,תל-
אביב וניתן יהיה לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות .כמו כן ,עותק של תקנון הפעילות יימצא
באתר סופרגול בכתובת  supergol.co.ilובאפליקציה.
 .17.16על תקנון זה ,פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית
בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 .17.17למען הסר ספק יובהר כי לא ייערכו כל הגרלות בפעילות סופרגול מונדיאל .תקנון הפעילות
והפעילות עצמה הנם לצרכי פעילות גרידא ,ולא יחשבו כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין,
התשל"ז ,1977-היות והזכייה בפרסים תלויה בהבנה או יכולת יותר מאשר בגורל או מזל.
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