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תקנון פעילות "סופרגול "2018-19
חברת פי .אמ .איי סחר וייזום בע"מ ,בעלת סימן המסחר הרשום 'סופרגול' ,עורכת אלבום מדבקות עם
תכנים מעשירים שמטרותיו חשיפה וקירוב הספורט בכלל והכדורגל בפרט לקהל הרחב בישראל .אלבום
סופרגול הוא דרך נהדרת לקרב ילדים למשחק הכדורגל ,תוך יצירת חוויה מעשירה וסוחפת של איסוף
מדבקות ופיתוח אינטראקציה בין אישית בקרב ילדים .אנו בסופרגול ממליצים להורים להפוך את סופרגול
להתנסות משותפת המחזקת את התא המשפחתי ,להיות מעורבים עם הילדים במהלך האיסוף ,וכן להוריד
במשותף את אפליקציית סופרגול החדשה ולהתרשם מתכניה.
גם השנה ,סופרגול משלבת באלבום תכנים חינוכיים המקדמים חינוך לתזונה נכונה וקידום אורח חיים
בריא ,זאת באמצעות המלצות לשילוב הספורט כחלק מאורח החיים היומיומי שלנו ושאלות טריוויה שונות
להעשרת הידע.
לצד חווית האיסו ף ,סופרגול מציע פרסים במטרה לתגמל את האספנים .בפעילות סופרגול אין הגרלות,
הזכייה בפרסים היא באמצעות צבירת נקודות באפליקציית סופרגול .את הניקוד משיגים באמצעות סריקת
מדבקות ומענה על שאלות טריוויה .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 באופן המפורט להלן .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  108 - "2018-19עמודי צבע מרהיבים בהם ניתן
להדביק  505מדבקות של שחקני כדורגל בעבר ובהווה ותכנים נוספים כמו
מדבקות "פאזל הייסנס" ו"פאזל פלייסטישן ."4
"אפליקצית סופרגול" אותה ניתן להוריד ,ללא עלות ,מחנות היישומים של

האפליקציה

 )AppStore( Appleומחנות היישומים של מכשירי אנדרואיד וזאת במידה
מעטפת מדבקות
סופרגול

מעטפת מתנה
מדבקות ה"אסים"

והמכשיר תומך בכך.
את מעטפות מדבקות סופרגול ניתן לרכוש בקיוסקים ובחנויות הפזורים
ברחבי הארץ (בכפוף למלאי) .בכל מעטפה מצויות  5מדבקות (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 רגילה .בכל מעטפת מתנה מצויות  5מדבקות.
המדבקות כמפורט בסעיף  6לתקנון.
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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 ,והפעילות לא
תיחשב כהגרלה כמשמעותה בחוק העונשין התשל"ז.1977-

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

סופרגול בע"מ (להלן גם" :סופרגול")
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 ביניהם 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  02/10/2018או בסמוך לכך ועד ( 31/12/2018להלן" :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.
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 .4תנאי הפעילות וההשתתפות
 .4.1החל מיום  02/10/2018או בסמוך לכך יחולקו בחינם ,במספר מוקדים ולתקופה מוגבלת ,האלבומים,
בהם מקומות ריקים להדבקתן של  505מדבקות הנושאות את דמויות שחקני הכדורגל הישראלי
לדורותיהם ,מדבקות קבוצת אתלטיקו מדריד וכן  35מדבקות של תכנים נוספים כמו מדבקות "פאזל
הייסנס"" ,פאזל פלייסטישן  " "4ומדבקות "סופר-בול" .בנוסף ,החל מיום  02/10/2018או בסמוך לו
ניתן יהיה לרכוש ערכות של אלבום  +מעטפת מדבקות סופרגול  1+1במחיר מומלץ של ( ₪ 7.90כולל
מע"מ) לערכה ,בקיוסקים ובחנויות הפזורים ברחבי הארץ (הכל בכפוף למלאי).
 .4.2את מעטפות מדבקות סופרגול ו/או מעטפות מתנה ,אשר בכל אחת מהן מצויות  5מדבקות ,למעט
מעטפות מדבקות אסים ו/או מעטפות עם קלף טריוויה כמפורט בתקנון זה ,ניתן לרכוש בקיוסקים
ובחנויות הפזורים ברחבי הארץ (בכפוף למלאי) .המחיר המומלץ למעטפת מדבקות סופרגול בקיוסקים
הינה ( ₪ 5כולל מע"מ) .על כל רכישה של מעטפת מדבקות סופרגול ,תינתן מעטפה מתנה ,המכילה 5
מדבקות  +קלף טריוויה .יובהר כי הימצאות קלפי הטריוויה במעטפות סופרגול משתנה לאורך תקופת
הפעילות.
 .4.3את האלבום ,הפאזל והסדרות משלימים באמצעות אפליקציית סופרגול בלבד .מורידים חינם את
האפליקציה ,מאשרים את השימוש באפליקציה ,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 ובמענה על שאלות הטריוויה.
צבירת נקודות:


עבור כל סריקה של מדבקת סופרגול 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 ( .)5ניקוד גבוה זה מיועד לעודד חינוך וידע בתחום
הספורט והתזונה הנבונה.

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
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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.
 .4.6סופרגול שומרת על זכותה בכל עת להפסיק את הפצת המדבקות נושאות הקוד והברקוד ובלבד שזכויות
המשתתפים לא תפגענה.
 .4.7יצוין ,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 .www.supergol.co.il
 .4.8יובהר ויודגש ,כי ניתן להדביק באלבום ו/או לסרוק/להקיש לאפליקציה אך ורק מדבקות מקוריות
המופצות ונמכרות במסגרת הפעילות .משתתפי הפעילות ,שיעשו שימוש במדבקות סופרגול ,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 .סופרגול 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 באמצעות האפליקציה בלבד ,ולא
ניתן יהיה להגיש אלבום ו/או סדרות באופן פיסי למשרדי סופרגול.
 .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.
באחריות ההורה/אפוטרופוס לאשר שימוש של משתתף בן פחות מ 18-באמצעות סיסמת הID-
כדוגמת ה Apple ID-בחנות האפליקציות של מכשירי  Appleאו מכשירי אנדרואיד בחנות Goole
 ,storeכמקובל באפליקציות.
 .5.5לצורך השתתפות בפעילות וזכייה בפרסים באמצעות האפליקציה יש למלא פרטים מלאים כנדרש
באפליקציה.
 .5.6באפליקציה יהיו מספר קטגוריות ,ביניהן קטגוריה של אלבום סופרגול לצורך השלמת אלבום דיגיטלי;
משחק "ליגת החלומות של סופרגול"; ממשק לרכישת מעטפות סופרגול דיגיטליות; סדרות כמפורט
בתקנון זה כדוגמת אלוף האלופים; תחרויות; חידון ידע (טריוויה); קישור לאתר אמיגו בו ניתן לרכוש,
בכפוף לתנאי השימוש של האתר ,מוצרי סופרגול; וכן מוצרים נוספים .סופרגול תהא רשאית לשנות
ו/או להסיר ו/או להוסיף קטגוריות נוספות לאפליקציה.
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 .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.
 .5.10השנה ,האפליקציה כוללת מספר יישומים ייחודיים וביניהם:


רכישת מעטפות דיגיטליות באפליקציה ( :)in appרכישת המעטפות כאמור כרוכה בתשלום
כמפורט באפליקציה .ככל שהמשתמש באפליקציה הינו קטין ,יש להנחות אותו בדבר שימוש
מושכל באפליקציה ו/או לחסום את האפשרות לרכישה בהגדרות המכשיר.



"ליגת החלומות של סופרגול" :כל אספן יוכל לשמש כ'מנג׳ר' קבוצה .כמנג'ר עליך לבחור את
השחקנים הטובים ביותר מליגת העל לנבחרת החלומות שלך ,וזאת מתוך אוסף מדבקות
סופרגול שסרקת לאפליקציית סופרגול .בתום כל מחזור משחקים תצבור נקודות לפי מידע
סטטיסטי אמיתי של השחקנים שייאסף במשחקים ,לצבור נקודות לזכייה בפרסים .פרטים
בתקנון הפעילות ובאפליקציה .יובהר כי כל המידע על השחקנים והסטטיסטיקות נמסר לנו
על ידי חברת  Proyoli gamingמפעילת פלטפורמת ' 'Real Managerוהינו באחריותה .חוקי
"ליגת החלומות של סופרגול" מפורטים כנספח ב' לתקנון זה.



הזמנת חבר להוריד את האפליקציה ולקבל מעטפה מתנה :כל משתמש יוכל להזמין ,דרך
האפליקציה ,חבר ,על מנת שיוריד גם הוא את האפלקציה .המשתמש אשר הזמין חבר להוריד
את האפליקציה דרך האפליקציה והחבר אכן הוריד את האפליקציה תוך שימוש בקוד המתנה
שקיבל בעת ההזמנה ,יקבל מעטפה מתנה.

 .5.11ההשתתפות בפעילות באמצעות האפליקציה הינו אישי ,כך שרק משתתף אחד יוכל להשתתף דרך
טלפון חכם אחד.
 .5.12כל 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.
 .5.13סופרגול 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 המשתתף כפי שהוזנו לאפליקציה ,ככל שזוהו במערכת,
סופרגול תהיה רשאית להעביר את המדבקות הסרוקות למכשיר חלופי.
 .5.14האפליקציה 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.
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 .5.15מובהר כי השימוש באפליקציה נתון לתקלות טכניות וכפוף לזמינות היישומים והקטגוריות השונות
בהתאם למגבלות הטכנולוגיה והגופים המאשרים את היישומים.
 .5.16הורדת האפליקציה והשימוש בה כמפורט בתקנון על אחריות המשתתף בלבד .סופרגול ו/או מי מטעמה,
אינה אחראית לכל פגיעה או נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,שעלול להיגרם למשתמש באפליקציה.
המשתמשים ו/או מי מטעמם ,פוטרים את סופרגול ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהוא ,בגין השימוש באפליקציה על כל תכניה ושימושיה השונים.
 .5.17למען הסר ספק ,רק הנתונים שייקלטו בפועל במערכת סופרגול ,הם 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.
 .5.18סופרגול שומרת 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.
 .5.19לאחר הורדת האפליקציה למכשיר ,יידרש המשתמש לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות .כמו
כן ,לאחר הורדת האפליקציה יוכל המשתמש לסמן האם ברצונו לקבל מסרים שיווקיים בדחיפה
( )PUSHלמכשירו .סופרגול תשלח מסרים שיווקיים אך ורק ללקוחות שאישרו קבלת מסרים שווקיים
כאמור.
 .6מדבקות אסים
 .6.1חלק מהמדבקות ,כמפורט להלן ,יהיה ניתן להשיג עד ליום  12/12/2018או עד גמר המלאי ,באופן
המפורט להלן (להלן" :מדבקות האס").
לאחר יום ה 12/12/2018 -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 ידיעות אחרונות  14 -מהמדבקות (המסומנות באלבום) הינן
אסים בלעדיים מ"סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות ו "YNET-אותם ניתן להשיג
באופן הבא :בכל יום החל מיום  05.10.18או 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 סופרגול תמורת  ₪ 2כל אחת
הכוללת  4מדבקות ,ביניהן לפחות "אס" בלעדי אחד מסדרת הקפטנים ושלוש מדבקות
רגילות.
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.
חידת הטריוויה השבועית באתר YNET
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במהלך  4השבועות המתחילים ב 07.10.18-או בסמוך לכך תתפרסם חידת טריוויה מידי
שבוע באחד מעמודי אתר  YNETספורט 100 .המשתתפים הראשונים בכל שבוע שיענו
נכונה על החידה השבועית באתר  YNETיזכו ב 4-אסים מ'סדרת הקפטנים של ידיעות
אחרונות'.


האסים ישלחו לעונים נכונה על ידי  YNETידיעות אחרונות ובאחריותה ,בדואר
ובכפוף למסירת פרטים אישיים נכונים כפי שיידרש באתר .YNET



יובהר ויודגש כי  YNETהינה האחראית הבלעדית לעריכת החידה השבועית
ולחלוקת הפרס לעונים נכונה.



סופרגול אינה אחראית לעריכת חידת הטריוויה השבועית של  YNETספורט.
המשתתפים בחידה השבועית מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה בגין אי קבלת האסים כמפורט לעיל ו/או בגין כל תקלה
בקשר עם חידת הטריוויה היומית של .YNET



לכל טענה ו/או דרישה ,לרבות בקשר עם קבלת האסים כמפורט לעיל יש לפנות
ישירות לאתר .YNET

ב.

ה"אסים" של מקדונלד'ס  11 -מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות
רכישת מעטפות בסניפי רשת מקדונלד'ס (כל מעטפה מכילה  4מדבקות רגילות ,ו1-
מדבקת אס ייחודית למקדונלד'ס) .עם כל רכישה של מעטפת מדבקות תינתן מעטפה
מתנה ,וזאת במחיר מומלץ של  ₪ 5כולל מע"מ ,וללא התניית קניה כלשהי של מוצר
ממוצרי מקדונלד'ס.

ג.

ה"אסים" של דיוטי פרי "ג'יימס ריצ'רדסון" ( 6 – )JR Duty Freeמהמדבקות
(המסומנות באלבום) ניתן להשיג באופן הבא:


את כל  6האסים של ג'ימס ריצ'רדסון ( )JR Duty Freeניתן להשיג באמצעות
רכישת תיבת סופרגול בוקס בחנויות הפטורות ממכס בטרמינל  3וטרמינל 1
בנתב"ג .הקופסה כוללת  9מעטפות סופרגול המכילות כל אחת  5מדבקות
רגילות ,מעטפה אחת ממותגת סופרגול הכוללת את  6האסים של ג'יימס
ריצ'רדסון ,בושם  100מ"ל במיתוג ברצלונה או ריאל מדריד ותיק שרוך ממותג
סופרגול .מחיר תיבת סופרגול הינו .$39.90

ד.

ה"אסים" של חברת דואר ישראל –  14מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג
באמצעות רכישה בכ 250-סניפים נבחרים של חברת דואר ישראל של מארז הכולל 5
מעטפות "אסים" של דואר ישראל ,כאשר בכל מעטפה  5מדבקות רגילות" ,אס" אחד של
דואר ישראל .בנוסף ,בכל מארז באחת המעטפות יימצא בול אחד – מדבקת "הבול שלי"
מסדרת כוכבי "סופר-בול".
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ה.

ה"אסים" של תיבת הזהב  2 -מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות
רכישת תיבת זהב במהלך תקופת הפעילות באתר אמיגו ,וכן בחנויות נוספות ברחבי הארץ
(בהתאם לשיקול דעתה של סופרגול).

ו.

ה"אסים" של תיבת הפלטינום  3 -מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג
באמצעות רכישת תיבת הפלטינום במהלך תקופת הפעילות באתר אמיגו ,וכן בחנויות
נוספות ברחבי הארץ (בהתאם לשיקול דעתה של סופרגול).

ז.

"האסים" של קופסת אספן עגולה –  3מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג
באמצעות רכישת קופסת אספן עגולה במהלך תקופת הפעילות בחנויות ברחבי הארץ.

ח.

"האסים" של קופסת אספן מיני כסופה  2 -מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג
באמצעות רכישת קופסת אספן מיני כסופה במהלך תקופת הפעילות בחנויות ברחבי
הארץ.

ט.

ה"אסים" של אתר האינטרנט אמיגו  4 -מהמדבקות (המסומנות באלבום) ניתן להשיג
ברכישת מוצר/ים באתר "אמיגו" בכתובת  www.amigo.co.ilבכפוף לתנאי השימוש של
האתר (לעיל ולהלן" :אתר אמיגו").
 2מתוך  4האסים של אתר אמיגו יצורפו בחלוקה אקראית לכל משלוח מוצרים שיירכשו
באתר אמיגו בתקופת הפעילות .תיתכן חזרה של "אס" יותר מפעם אחת .זהות האסים
שיצורפו תהיה בהתאם לשיקול דעת אמיגו.

י.

"האסים" של המעטפה הדיגיטלית באפליקציית סופרגול  4 -ממדבקות האס
(המסומנות באלבום) ניתן להשיג באמצעות רכישת מעטפה דיגיטלית באפליקציית
סופרגול" .אס של המעטפה הדיגיטלית יימצא בכל מעטפה דיגיטלית שתירכש במהלך
תקופת הפעילות.

 .6.2סופרגול והחברות 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.
 .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).
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 .7.4יש להקפיד להזין את הפרטים האישיים המלאים באפליקציה ,לרבות שם מלא ,כתובת מלאה ,מספר
טלפון ודוא"ל .סופרגול 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.
 .7.5סופרגול תפנה לזוכים מעל גיל  18או להורה/אפוטרופוס של זוכים מתחת לגיל  18לקבלת הפרס בהתאם
לפרטים שהוזנו באפליקציה ,ובהתאם לאמור בסעיף  12.2להלן.
 .7.6סדרת אתלטיקו מדריד – את סדרת אתלטיקו מדריד השלמה (המכילה  33מדבקות) יש לסרוק
באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים בעמוד 'הפרופיל שלי'.
שני האספנים אשר ישלימו את סדרת אתלטיקו מדריד ויצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י
סריקת כמה שיותר מדבקות של סדרת אתלטיקו מדריד באפליקציה לא יאוחר מיום  31/12/18בשעה
 23:59יזכו בפרס  -חבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק כדורגל של אתלטיקו מדריד בליגה הספרדית.
החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית
מלון בדרגת תיירות 2 ,כרטיסי כניסה  VIPלמשחק הכדורגל ואירוח  VIPבמתחם האימונים של
הקבוצה.
 .7.7סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות  -את סדרת הקפטנים השלמה (המכילה  14מדבקות) יש לסרוק
באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים בעמוד 'הפרופיל שלי'.


האספנים אשר ישלימו את סדרת הקפטנים ויצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י סריקת
כמה שיותר מדבקות של סדרת הקפטנים באפליקציה לא יאוחר מיום  31/12/18בשעה  23:59יזכו
בפרסים כמפורט להלן:
 האספן אשר יגיע למקום הראשון יזכה בפרס הראשון -חבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק
כדורגל של ברצלונה בשמינית גמר ליגת האלופות .החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה הלוך ושוב
במחלקת תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון בדרגת תיירות ו 2-כרטיסי
כניסה למשחק הכדורגל .ככל שברצלונה לא תעלה לשמינית הגמר תוענק חבילה לשמינית גמר
ליגת האלופות של קבוצה אחרת.
 שני האספנים אשר יגיעו למקום השני יזכו בפרס השני  -חבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק
כדורגל באנגליה .החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירות ,אירוח על
בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון בדרגת תיירות ו 2-כרטיסי כניסה למשחק ,במיקום לפי
שיקול דעת סופרגול.



מימוש 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.



אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס
ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.



כל משתתף בפעילות ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת 'סדרת
הקפטנים .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.
"משפחה" לעיל ולהלן – הורים ,אחים ,אחיות וילדים ,וזאת על פי נתוני ת.ז וספח ת.ז.
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רק האספנים אשר הסדרות שיגישו ייקלטו במערכת הפעילות באמצעות האפליקציה עד ליום
 31/12/2018בשעה  ,23:59ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד הפרופיל שלי
באפליקציה יוכלו לזכות בפרס.



סדרה שתושלם לאחר המועד לא תזכה בפרס .האחריות לסריקת הסדרה והמדבקות ,ומסירת
פרטים אישיים נכונים חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה בגין אי קבלת/קליטת הסדרה ו/או המדבקות/צבירת הנקודות במועד ו/או
בגין כל תקלה בכל רשת תקשורת ו/או בגין תקלה באפליקצית סופרגול.



השלמת 'סדרת הקפטנים הינה נדרשת לצורך השלמת האלבום .בדיקת סופרגול במאגר דפי סדרת
הקפטנים אשר התקבלו בידה באמצעות האפליקציה תהווה ראיה מכרעת לקיומה.



מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובשל זהות/דמיון בפרסים (חבילות הכוללות טיסה לחו"ל) ,הזוכים
בסדרת הקפטנים יפסלו מקבלת הפרס הראשון בסדרת אתלטיקו מדריד וסדרת הלגיונרים וכן
מהפרס הראשון של השלמת אלבום –'אלוף האלופים' ולא יהיו זכאים לפרס חלופי .ככל שבמועד
סיום הפעילות יזכה משתתף ביותר מפרס אחד כמפורט לעיל ,עורכת הפעילות תבחר את הפרס
שיוענק למשתתף ,וזכייתו בפרס האחר תבוטל (הפרס שבוטל יוענק למשתתף שצבר את הניקוד
הבא אחריו).

 .7.8סדרת פאזל הייסנס  – H11את סדרת האסים של הייסנס ( H11המכילה  9מדבקות) יש לסרוק
באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים בעמוד 'הפרופיל שלי'.


עשרים האספנים אשר ישלימו את פאזל הייסנס  H11ויצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י
סריקת כמה שיותר מדבקות של הפאזל באפליקציה לא יאוחר מיום  31/12/18בשעה  23:59יזכו
במכשיר סמארטפון הייסנס .H11



הפרס הינו מכשיר סמארטפון הייסנס ( H11בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות) בלבד.
סופרגול אינה מעניקה אחריות למכשיר הסמארטפון .הפרס יינתן במשרדי סופרגול או באמצעות
"שובר רכישה" אותו יקבלו הזוכים מסופרגול ,ואיתו יגשו למימוש אצל אחד ממשווקי המכשיר.
מימוש הזכייה כפוף למלאי למכירה בחנויות.



מימוש הפרס 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.



אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס
ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.



כל משתתף בפעילות ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת סדרת פאזל
הייסנס  .H11יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.



רק האספנים אשר הסדרה שיגישו תיקלט במערכת הפעילות באמצעות האפליקציה עד ליום
 31/12/2018בשעה  ,23:59ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד הפרופיל שלי
באפליקציה יוכלו לזכות בפרס.



סדרה שתושלם לאחר המועד לא תזכה בפרס .האחריות לסריקת הסדרה והמדבקות ומסירת
פרטים אישיים נכונים חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד
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סופרגול ו/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.


בדיקת סופרגול במאגר דפי הסדרה אשר התקבלו בידה באמצעות האפליקציה תהווה ראיה מכרעת
לקיומה.



השלמת סדרת פאזל הייסנס  H11אינה חובה לצורך השלמת האלבום.

 .7.9סדרת פאזל  – PS4את סדרת האסים של ( PS4המכילה  12מדבקות) יש לסרוק באמצעות האפליקציה
וכן להזין פרטים אישיים מלאים בעמוד 'הפרופיל שלי'.


עשרת האספנים אשר ישלימו את פאזל  PS4ויצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י סריקת
כמה שיותר מדבקות של הפאזל באפליקציה לא יאוחר מיום  31/12/18בשעה  23:59יזכו בפרס
מכשיר פלייסטיישן  + 4משחק פיפא .19



הפרס הינו מכשיר פלייסטיישן  + 4משחק פיפא ( 19בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות) בלבד
ואינו כולל משחקים ,מלבד משחק פיפא  19שיצורף לו .סופרגול אינה מעניקה אחריות למכשיר או
למשחק פיפא  .19הפרס יינתן במשרדי סופרגול או באמצעות "שובר רכישה" אותו יקבלו הזוכים
מסופרגול ,ואיתו יגשו למימוש אצל אחד ממשווקי המכשיר והמשחק .מימוש הזכייה כפוף למלאי
למכירה בחנויות.



מימוש הפרס 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.



אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס
ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.



כל משתתף בפעילות ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת סדרת פאזל
 .PS4יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.



רק האספנים אשר הסדרה שיגי שו תיקלט במערכת הפעילות באמצעות האפליקציה עד ליום
 31/12/2018בשעה  ,23:59ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד הפרופיל שלי
באפליקציה יוכלו לזכות בפרס.



סדרה שתושלם לאחר המועד לא תזכה בפרס .האחריות לסריקת הסדרה והמדבקות ומסירת
פרטים אישיים נכונים חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד
סופרגול ו/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.



בדיקת סופרגול במאגר דפי הסדרה אשר התקבלו בידה באמצעות האפליקציה תהווה ראיה מכרעת
לקיומה.



השלמת סדרת פאזל  PS4אינה חובה לצורך השלמת האלבום.

 .7.10סדרת הלגיונרים  -את סדרת הלגיונרים השלמה (המכילה  12מדבקות) יש לסרוק באמצעות
האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים בעמוד 'הפרופיל שלי'.


האספנים אשר ישלימו את סדרת הלגיונרים ויצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י סריקת
כמה שיותר מדבקות של סדרת הלגיונרים באפליקציה לא יאוחר מיום  31/12/18בשעה  23:59יזכו
בפרסים כמפורט להלן:
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 האספן אשר יגיע למקום הראשון יזכה בפרס הראשון  -חבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק
כדורגל של קבוצת גוואנג'ו בסין – קבוצתו של ערן זהבי .החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה הלוך
ושוב במחלקת תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון בדרגת תיירות ו2-
כרטיסי כניסה למשחק כדורגל של קבוצת גוואנג'ו .סופרגול שומרת לעצמה את הזכות להעניק
לזוכה פרס חלופי ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ככל וערן זהבי יחדל לשחק בקבוצת גוונג'ו,
והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד סופרגול ו/או מי מטעמה בקשר עם הפרס
החלופי.
 חמשת האספנים אשר יגיעו למקומות  2-6יזכו בפרס השני –  5מכשירי טאבלט מדגם שיבחר
על פי שיקול דעת סופרגול.


מימוש 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 .סופרגול רשאית לשנות את יעד הנסיעה
על פי שיקול דעתה ובהתאם ללוח המשחקים .סופרגול אינה מתחייבת למיקום ישיבה מסוים
במשחק הכדורגל ו/או כי ערן זהבי ישחק במדי גוואנג'ו במשחק.



הפרס השני הינו מכשיר טאבלט (בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות בלבד) .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.



אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס
ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.



כל משתתף בפעילות ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת סדרת
הליגיונרים .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.



רק האספנים אשר הסדרות שיגישו ייקלטו במערכת הפעילות באמצעות האפליקציה עד ליום
 31/12/2018בשעה  ,23:59ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד הפרופיל שלי
באפליקציה יוכלו לזכות בפרס.



סדרה שתושלם לאחר המועד לא תזכה בפרס .האחריות לסריקת הסדרה והמדבקות ,ומסירת
פרטים אישיים נכונים חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד
סופרגול ו/או מי מטעמה בגין אי קבלת/קליטת הסדרה ו/או המדבקות/צבירת הנקודות במועד ו/או
בגין כל תקלה בכל רשת תקשורת ו/או בגין תקלה באפליקצית סופרגול.



הטיסה למשחק כרוכה בהוצאת ויזה לסין .הזוכה יהיה אחראי לקיומה של ויזה לסין בתוקף לפני
הטיסה ,ועורכת הפעילות לא תהא אחראית למקרה ולא התקבלה ויזה במועד מכל סיבה שהיא.



השלמת סדרת הלגיונרים הינה נדרשת לצורך השלמת האלבום.



בדיקת סופרגול במאגר דפי סדרת הלגיונרים אשר התקבלו בידה באמצעות האפליקציה תהווה
ראיה מכרעת לקיומה.



מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובשל זהות/דמיון בפרסים (חבילות הכוללות טיסה לחו"ל) ,הזוכים
בסדרת הלגיונרים יפסלו מקבלת הפרס הראשון בסדרת אתלטיקו מדריד ,סדרת הקפטנים של
ידיעות אחרונות וכן מהפרס הראשון של השלמת אלבום –'אלוף האלופים' ולא יהיו זכאים לפרס
גולדבלט גינדס יריב – עורכי דין
מנחם בגין  7רמת גן 5268102
טלפון  037549933פקס 037549934

- 14 -

חלופי .ככל שבמועד סיום הפעילות יזכה משתתף ביותר מפרס אחד כמפורט לעיל ,עורכת
הפעילות תבחר את הפרס שיוענק למשתתף ,וזכייתו בפרס האחר תבוטל (הפרס שבוטל יוענק
למשתתף שצבר את הניקוד הבא אחריו).
 .7.11סדרת "הבול שלי" עם כוכבי "סופר-בול"– את סדרת כוכבי סופר-בול של חברת דואר ישראל
(המכילה  14מדבקות) יש לסרוק באמצעות האפליקציה וכן להזין פרטים אישיים מלאים בעמוד
'הפרופיל שלי'.


שני האספנים אשר ישלימו את סדרת כוכבי סופר-בול ויצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ע"י
סריקת כמה שיותר מדבקות של סדרת סופר-בול באפליקציה לא יאוחר מיום  31/12/18בשעה
 23:59יזכו בפרס מכשיר פלייסטיישן  + 4משחק פיפא .19



הפרס הינו מכשיר פלייסטיישן  + 4משחק פיפא ( 19בהתאם למלאי הקיים למכירה בחנויות) בלבד
ואינו כולל משחקים מלבד משחק פיפא  19שיצורף לו .סופרגול אינה מעניקה אחריות למכשיר.
הפרס יינתן במשרדי סופרגול או באמצעות "שובר רכישה" אותו יקבלו הזוכים מסופרגול ,ואיתו
יגשו למימוש אצל אחד ממשווקי המכשיר והמשחק .מימוש הזכייה כפוף למלאי למכירה בחנויות.



מימוש הפרס 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.



אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס
ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.



כל משתתף בפעילות ו/או קרוב משפחתו יוכל לזכות ,לכל היותר ,בפרס אחד במסגרת סדרת כוכבי
סופר-בול .יובהר כי משפחה לא תוכל לזכות יותר מפעם אחת.



רק האספנים אשר הסדרה שיגישו תיקלט במערכת הפעילות באמצעות האפליקציה עד ליום
 31/12/2018בשעה  ,23:59ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד הפרופיל שלי
באפליקציה יוכלו לזכות בפרס.



סדרה שתושלם לאחר המועד לא תזכה בפרס .האחריות לסריקת הסדרה והמדבקות ומסירת
פרטים אישיים נכונים חלה על המשתתפים .המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד
סופרגול ו/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.



בדיקת סופרגול במאגר דפי הסדרה אשר התקבלו בידה באמצעות האפליקציה תהווה ראיה מכרעת
לקיומה.



השלמת סדרת כוכבי סופר-בול אינה חובה לצורך השלמת האלבום.

 .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  31/12/2018בשעה 23:59
יזכו בפרסים כמפורט להלן:


שלושת האספנים הראשונים אשר יצברו את המספר הרב ביותר של נקודות ויגיעו למקום
הראשון ,יזכו בפרס הראשון מתנת איסתא  -חבילה זוגית (הורה  +ילד) למשחק של
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ברצלונה בשמינית גמר ליגת האלופות .החבילה כוללת 2 :כרטיסי טיסה הלוך ושוב
במחלקת תיירות ,אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית מלון בדרגת תיירות ו 2-כרטיסי
כניסה למשחק של ברצלונה במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות .ככל שברצלונה לא תעלה
לשמינית הגמר תוענק חבילה לשמינית גמר ליגת האלופות של קבוצה אחרת.


האספן אשר יגיע למקום השני יזכה בפרס השני – טלוויזיה הייסנס  65אינץ'  K4מתנת
.Hisense



האספן אשר יגיע למקום השלישי יזכו בפרס השלישי – טלוויזיה הייסנס  43אינץ' Smart
מתנת .Hisense



עשרים האספנים אשר יגיעו למקום הרביעי יזכו בפרס הרביעי – כדורי רגל ממותגים
סופרגול.



מימוש 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 .סופרגול אינה מתחייבת למיקום ישיבה
מסוים במשחק הכדורגל.



הפרס השני הינו מכשיר טלוויזיה הייסנס  65אינץ'  .K4סופרגול אינה מעניקה אחריות למכשיר.



הפרס השלישי הינו מכשיר טלוויזיה הייסנס  43אינץ'  .Smartסופרגול אינה מעניקה אחריות
למכשיר.



הפרס הרביעי הינו כדור רגל  20 -כדורי רגל יישלחו לעשרים הזוכים בפרס הרביעי באמצעות דואר
ישראל.



אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס ,והפרס
ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.



כל משתתף בפעילות וכן בן משפחתו הגרעינית ,לא יכולים לזכות בפרס ראשון או שני במסגרת
השלמת אלבום מלא ו/או בפרס במסגרת השלמת סדרת אתלטיקו מדריד ו/או בפרס השלמת
סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות ו/או בפרס השלמת סדרת הלגיונרים (כפי שיפורט להלן).
כמו כן ,משפחה גרעינית לא תוכל לזכות ביותר מפרס אחד בכל סדרה ו/או בהשלמת האלבום.
במקרים הנ"ל סופרגול תהא 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.



ככל שמשתתף יזכה בפרס ראשון או שני במסגרת השלמת אלבום מלא ו/או בפרס במסגרת
השלמת סדרת אתלטיקו מדריד ו/או בפרס השלמת סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות ו/או
בפרס השלמת סדרת הלגיונרים ,המשתתף יצטרך לוותר על אחת מהזכיות.



לטובת נוחיות האספנים ,הגשת האלבום תתאפשר רק באמצעות אפליקציית סופרגול וזאת לאחר
שהאספן סרק למכשיר אחד את כל  505המדבקות שבאלבום.

 .8.2רק האספנים אשר האלבום שיגישו ייקלט במערכת הפעילות באמצעות האפליקציה עד ליום
 31/12/2018בשעה  ,23:59ובנוסף ימלאו פרטים אישיים ונכונים של האספן בעמוד הפרופיל שלי
באפליקציה יוכלו לזכות בפרס.

גולדבלט גינדס יריב – עורכי דין
מנחם בגין  7רמת גן 5268102
טלפון  037549933פקס 037549934

- 16 -

 .8.3בדיקת סופרגול את האלבומים אשר התקבלו בידה באמצעות האפליקציה תהווה ראיה מכרעת
לקיומם.
 .8.4אלבום שיושלם במלואו 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 סופרגול
ו/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.
 .9קלף הטריוויה – חידון ידע
 .9.1סופרגול מעשירה את קהל האספנים שלה בידע מתחום הספורט בכלל והכדורגל בפרט ,וזאת באמצעות
חידוני ידע .לכל אורך תקופת הפעילות ,בכל מעטפת סופרגול 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 ,וכן בפרסים למימוש במקדונלד'ס או
באתר אמיגו בהתאם שיוענקו לאספנים אשר זמן המענה לשאלת הטריוויה היה המהיר ביותר לאותה
שאלה ,בהתאם לנתונים שיתקבלו ממערכת ניהול האפליקציה.
 .9.2בנק הפרסים שיוקצה לפעילות זו מוגדר בנספח ג' לתקנון זה.
 .9.3מימוש פרסים במקדונלד'ס ניתן באמצעות הקשת קוד הזכייה באמצעות  - McTouchעמדות ההזמנה
והתשלום ,באמצעות האפליקציה ובקופות עד ליום .10.1.2019
 .9.4מימוש פרסים באתר אמיגו ניתן באמצעות הקשת קוד הזכייה באתר אמיגו .הקופונים ניתנים למימוש
בכל רכישה העולה על  .₪ 100יובהר כי ניתן לממש עד  3קופונים .מימוש הקופונים עד .10.1.2019
 .9.5כיצד עונים על שאלת הטריוויה וצוברים נקודות ל'אלוף האלופים' – השלמת האלבום?


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 וכן בפרס כמפורט בתקנון .במידה והמשתתף לא ענה נכון (או לא ענה כלל) ,לא
יקבל ניקוד.

 .9.6האחריות לסריקת המדבקה חלה על המשתתפים .יובהר כי כל מענה על שאלה שיתקבל לאחר סיום
הפעילות ,קרי ב 31/12/2018 -בשעה  23:59לא ייחשב לעניין 'אלוף האלופים' – השלמת האלבום.
 .9.7חידון 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.
 .9.8המשתתף 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 יהיה קלף טריוויה במעטפת סופרגול רגילה .המשתתף מוותר
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מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד סופרגול ו/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.
 .9.9רישומי 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.
 .10תחרויות נוספות
 .10.1מעת לעת תפעיל סופרגול תחרויות תחומות בזמן .תחרויות אלו יתקיימו באפליקציית סופרגול בלבד
תחת הכותרת "תחרויות" בעמוד הראשי באפליקציה.
 .10.2בזמן התחרויות ,כל מדבקה שתיסרק לאפליקציה תצבור ניקוד .סריקת מדבקה רגילה צוברת נקודה
 .1סריקת מדבקת אס צוברת  3נקודות .סופרגול תהיה רשאית לקבוע מדבקות בערך נקודות חריג,
הגבוה מזה הנקוב לעיל.
 .10.3בתחרות יזכו המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה במועד שנקבע למשחק ,כמפורט
באפליקציה.
 .10.4סופרגול תגדיר מעת לעת את התחרויות ואת הפרסים בגין צבירת הנקודות בגין כל תחרות.
 .10.5במידה וישנם מספר זוכים שצברו אותו מספר נקודות ,הם ידורגו גם בהתחשב בזמן שלקח להם לצבור
את הנקודות.
 .10.6סופרגול תפנה לזוכים לקבלת הפרס בהתאם לפרטים שהוזנו תחת "הפרופיל שלי" באפליקציה,
ובהתאם לאמור בסעיף  12להלן .ככל והזוכה מתחת לגיל  ,18הפרס יינתן לידי הורה/אפוטרופוס
ובאישורו ,בכפוף להוראות תקנון זה.
 .10.7מובהר כי רישומי סופרגול יהוו ראיה מכרעת לעניין הניקוד.
 .11חנות אינטרנטית "אמיגו"
 .11.1באתר האינטרנט אמיגו בכתובת  amigo.co.ilניתן לרכוש ,בכפוף לתנאי השימוש של האתר ,בנוסף
למוצרים שבחנות ,מוצרים יחודיים של אלבום סופרגול.
 .11.2מלאי המוצרים וזמינותם עשויים להשתנות כפי שיפורט באתר אמיגו .הרכישה באתר כפופה לתנאי
השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בו.
 .12תנאים נוספים לזכייה בפרסים
.12.1

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

.12.2

לצורך השתתפות בפעילות וזכייה בפרסים יש למלא פרטים אישיים ,לרבות שם פרטי+שם
משפחה ומספר טלפון באפליקציה .סופרגול 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 .סופרגול שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את הצגת עותק פיסי
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של האלבום ו/או הסדרות בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים ומגבלות כפי שסופרגול תקבע לנכון.
אספנים מתחת לגיל  18אשר ישתתפו בפעילות ויזכו בפרס ידרשו לאישור הורה/אפוטרופוס,
והפרס ימסר להורה/אפוטרופוס ,הכל כמפורט בתקנון זה.
.12.3

במידה ומשתתף יופיע ברשימות הזוכים של הפרס הראשון והשני בהשלמת אלבום מלא ו/או
הפרסים בהשלמת סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות ו/או בהשלמת סדרת אתלטיקו מדריד
ו/או בהשלמת סדרת הלגיונרים ,תהיה עורכת הפעילות רשאית להסיר את שמו מרשימות הזכייה
על מנת להסדיר את הזכייה בפרס גדול אחד לכל משתתף.

.12.4

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.

.12.5

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

.12.6

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

.12.7

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

.12.8

זוכה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל – סופרגול 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

זוכה 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.

 .12.10למען 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 סופרגול
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 סופרגול ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת פרס.
 .12.11כל 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 לסופרגול ,מיד
עם דרישתה הראשונה ,בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של סופרגול על פי כל דין.
 .12.12יצוין ,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 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
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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 סופרגול במתן
פרס נוסף או פרס חליפי כלשהו ,ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה מסופרגול.
 .12.13מובהר כי סופרגול לא תהא אחראית לזהות שחקני הכדורגל אשר יופיעו במשחקים השונים.
 .12.14מבלי 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.
 .12.15מודגש ומובהר בזה ,כי לזוכים בחבילות טיסה כלשהי ,אין חובה על סופרגול לצרף אחראי
מטעמה .יובהר ויודגש ,כי סופרגול תעניק את הפרסים ,כאמור לעיל ,למשתתף הפעילות ולמבוגר
אחד (ככל והזוכה הוא קטין) ,אשר פעלו כאמור לעיל בתקנון זה.
 .12.16סופרגול לא תאפשר להוסיף נוסעים נוספים או נלווים לזוכים בחבילות הכוללות טיסה .הזכייה
הינה אישית ולא תתאפשר העברת הזכייה לכל אדם אחר.
 .12.17על 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 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
הפעילות.
 .12.18סופרגול 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 ממימוש/אי מימוש הפרס .המשתתפים פוטרים את
סופרגול 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.
 .12.19מימוש הפרסים הכרוכים בטיסה לחו"ל תעשה בתאריך שנקבע ע"י סופרגול ואינם ניתנת 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.
 .12.20ידוע לזוכים כי מתן הפרס הינו כפוף לאישור שיומצא לחברה ,ככל שיידרש כזה ,מרשויות מס
הכנסה.
 .12.21הפרסים בפעילות אינם ניתנים להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
הפרסים הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה כלל.
 .12.22יודגש ,כי אין סופרגול אחראית לאיכות הפרסים וטיבם ,ובכל תלונה בעניין זה יש לפנות ליצרן
הפריט שנמסר כפרס ו/או לחברת הנסיעות האחראית לפרס הטיסה.
 .12.23ככל ולא יהיו מספיק זוכים שהשלימו את הסדרות/אלבום כמפורט לעיל ,סופרגול 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.
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 .13פרסום פרטי הזוכים
.13.1

סופרגול תהא רשאית ,לצלם את הזוכים ,באישור אפוטרופוס בכתב 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 שלה בסמוך למועד סיום חלוקת הפרסים לזוכים את שמות
הזוכים בפרסים הגדולים.

 .14הגבלות ושונות
.14.1

כל הפרטים המופיעים באלבום ובמדבקות נכונים ליום  .06/09/2018שינויים בהרכבי הקבוצות,
מאמנים והנהלת קבוצות שנעשו מתאריך זה ואילך לא יבואו לידי ביטוי באלבום .ט.ל.ח.

.14.2

משתתף ובני משפחתו אשר נפסל/ו בפעילויות סופרגול קודמות 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.

.14.3

במקרה שיגיע לידי סופרגול מידע 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 סופרגול תפסול אלבום ו/או סדרה כאמור
ואת מגישו ו/או את המשתתף מהשתתפות בפעילות באמצעות באפליקציה .כמו כן ,סופרגול
תבטל זכיית משתתף כאמור במידה וזכה.

.14.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים הנוגעים
לפעילות ,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 ,באפליקציה 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 בפעילות :מפיצי ועובדי
קבוצת בר ,עובדי קבוצת  ,PMIעובדי חברת גרפוליט בע"מ ,עובדי חברת חיש שירותי הדפסה
בע"מ ,עובדי כריכיית מאירי ,עובדי טיפ טופ מנחם כץ ,עובדי חברת פתקית ,מפעלי הדפסה בע"מ,
עובדי  ICSשירותים מסחריים אינטרנט בע"מ ,עובדי חברת דואר ישראל ,עובדי חברת
מקדונלד'ס ,עובדי חברה  JRדיוטי פרי ,עובדי משרד גולדבלט גינדס יריב  -עורכי דין ,עובדי
איסתא .לעניין זה" ,בני משפחה" לרבות בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

.14.7

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

.14.8

עובדי ומפיצי  ,Hisenseאינם רשאים להשתתף בפאזל .H11

.14.9

עובדי ומפיצי ישפאר ,אינם רשאים להשתתף בפאזל .PS4

 .14.10ההשתתפות 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.
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 .14.11ארעה תקלה והודפסו אלבומים לא תקינים או הופצו מעטפות לא תקינות ו/או מדבקות לא
תקינות ו/או תקלה באפליקציה 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 בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.
 .14.12תקני בטיחות – מוצרי סופרגול ,ובכלל זה מדבקות סופרגול ,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 .סופרגול ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק
שעלול להיגרם כתוצאה משימוש שגוי.
 .14.13סופרגול תהיה רשאית לערוך שינויים בפרסים .בין היתר תוכל סופרגול ,לפי 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.
 .14.14סופרגול ו/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 לפעולות
בהן תנקוט סופרגול ו/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.
 .14.15למען הסר כל ספק ,למשתתף ו/או לרוצה להשתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר
לשינוי תנאי הפעילות 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.
 .14.16פרטי הזוכים בסדרות השונות ,יפורסמו באפליקציה ו/או באתר האינטרנט של סופרגול.
 .14.17ייעוץ משפטי ועריכת תקנון הפעילות :גולדבלט גינדס יריב  -עורכי דין מרחוב מנחם בגין  ,7ברמת
– גן.
 .14.18עותקים של תקנון הפעילות ימצאו במשרדי סופרגול ,ברחוב 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.
 .14.19על 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.
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 .14.20למען הסר ספק יובהר כי לא ייערכו כל הגרלות בפעילות סופרגול  .2018-19תקנון 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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נספח א'  -מסך אישור שימוש באפליקציית סופרגול
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נספח ב' – חוקי "ליגת החלומות של סופרגול"

מהי ליגת החלומות של סופרגול?
מרכיבים נבחרת מתוך כלל השחקנים המשתתפים בליגת העל בעונת  ,2018/19מקבלים ניקוד על פי
הביצועים האמיתיים שלהם במגרש וזוכים בפרסים.
תחרויות ופרסים:
בכל מחזור משחקים בין הקבוצות ,ליגת החלומות של סופרגול מחלקת לכם פרסים! מובהר בזאת כי
הפרסים יחולקו ב  10המחזורים בין התאריכים 19-22.10 :עד מחזור .14-17.12
 בכל תחרות תתפרסם טבלה עם הדירוג הרלוונטי של המשתתפים.
 משתמש יוכל לזכות לאורך העונה עד  2פעמים בפרס הראשון בתחרות השבועית.
 פרסום הזוכים יעשה בצורה רשמית כ 24-שעות לאחר סיום התחרות.
 הפרסים:
 oפרס ראשון :מכשיר סמארטפון  H11של הייסנס.
 oפרס שני 3 :תיבות זהב.
 oפרס שלישי 5 :כדורי רגל סופרגול.
איך משחקים?
 .1סורקים את מדבקות הסופרגול לאפליקציית סופרגול.
 .2מתוך המדבקות שסרקת תוכל לבחור את השחקנים איתם תבנה את קבוצת החלומות שלך.
 .3בכל שבוע תקבל ניקוד בהתאם לביצועים האמיתיים של השחקנים על כר הדשא.
 .4בתום כל מחזור משחקים יוכרזו המנצחים באפליקציה.
בניית נבחרת:
 לנבחרת שלכם תוכלו לבחור שחקנים שאת הקלף שלהם סרקתם לאפליקציית סופרגול.
 הנבחרת שלכם יכולה להכיל עד  16שחקנים 11 ,שחקני הרכב ועד  5שחקני ספסל.
 הרכב הנבחרת שלכם יכול להכיל:
 oעד  3חלוצים.
 oעד  5קשרים.
 oעד  5מגנים.
 oשוער אחד בלבד.
 oאין הגבלה על ספסל הנבחרת שלכם.
חלון העברות/שינויים:
 לאורך כל העונה ובין מחזור למחזור תוכלו לרכוש שחקנים או לשחרר שחקנים
מהנבחרת שלכם ללא הגבלה על כמות החילופים.
 המועד הסופי לביצוע שינויים בנבחרת למחזור הוא  10דקות לפני פתיחת המשחק
הראשון של אותו מחזור.
שיטת הניקוד:
 בטבלה הבאה מוצג ניקוד הבסיס עבור כל ביצוע ולכל עמדה:
תפקיד

שוער

מגן קשר חלוץ

פעולה
שער

60

60

50

40

בישול

40

40

35

35

שער נקי

40

40

25

10
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עצירת פנדל








70

70

70

50

החמצת פנדל

-40 -40

-40

-40

גרימת פנדל

-30 -30

-30

-30

סחיטת פנדל

50

40

30

20

איום למסגרת

6

5

4

3

הצלות שוער

3

5

5

5

הופעה מלאה
(מעל  59דקות)

20

20

20

20

הופעה חלקית
( 59דקות ומטה)

10

10

10

10

כרטיס צהוב

-10 -10

-10

-10

שני כרטיסים צהובים
(אדום לא ישיר)
כרטיס צהוב ואדום ישיר

-20 -20

-20

-20

-40 -40

-40

-40

כרטיס אדום ישיר

-30 -30

-30

-30

שער עצמי

-40 -40

-40

-40

הגדרות הניקוד:
 oשער עצמי  -שער שנכבש כשהכדור פגע בקורה/משקוף ולאחר מכן פגע בשחקן הקבוצה
היריבה ייחשב כשער עצמי.
 oבישול  -לא יוענק ניקוד על בישול כאשר השער נקבע כשער עצמי.
 oכדור שהגיע לשחקן לאחר שפגע בשחקן יריב ו/או הגיע לאחר שפגע בקורה/משקוף לא
יחשב כבישול.
 oהצלת שוער  -כל איום למסגרת שהשוער הדף או תפס.
 oכדור שנעצר על ידי השוער לאחר שפגע בשחקן מהקבוצה שלו ,לא ייחשב כהצלת שוער.
 oעצירת פנדל – הניקוד יינתן רק לשוער שעצר/הדף את הכדור .אם בועט יבעט מחוץ לשער
או לקורה/משקוף מבלי שהשוער נגע בכדור ,השוער לא יקבל ניקוד עבור עצירת פנדל.
 oשער נקי  -שחקן יקבל ניקוד על שער נקי רק אם הייתה לו הופעה מלאה  -כלומר שותף
במשחק מעל  59דקות (לפי שעון המשחק) שבמהלכן קבוצתו לא ספגה שער .בכל מקרה
שחקן שלא היה שותף במשחק מעל  59דקות בזמן שקבוצתו ספגה שער לא יהיה זכאי
לניקוד עבור שער נקי.
דוגמה :אם איתן טיבי הוחלף לאחר  59דקות ו 32-שניות ובזמן זה מכבי ת"א לא ספגה
שער ,הוא יהיה זכאי לניקוד עבור שער נקי ,גם אם קבוצתו ספגה לאחר שהוחלף.
 oסחיטת פנדל – רק שחקן שהוכשל ברחבה יקבל נקודות על סחיטת פנדל .בעיטה של
הכדור ליד של שחקן יריב ברחבה לא תחשב כסחיטת פנדל או בישול.
קפטן הנבחרת שלכם יקבל ניקוד כפול.
 oלדוגמה ,אם הקפטן שלכם הוא חלוץ ,שער שלו יזכה את הנבחרת שלכם ב 80 -נקודות,
לעומת זאת שער עצמי שלו יפחית מניקוד הנבחרת שלכם  80נקודות.
השחקנים שתציבו על הספסל בנבחרת שלכם יקבלו חצי מהניקוד.
 oלדוגמה ,אם יש לכם על הספסל חלוץ ,שער שלו יזכה את הנבחרת שלכם ב 20 -נקודות,
לעומת זאת שער עצמי שלו יפחית מניקוד הנבחרת שלכם  20נקודות.
השחקנים המשודרגים של סופרגול מקבלים ניקוד גבוה יותר משחקנים רגילים.
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 oאיך משיגים שחקן משודרג? ככל שתסרקו יותר קלפים מאותו שחקן לאפליקציית
סופרגול כך רמת השחקן תעלה ולאחר שתסרקו  6קלפים מאותו השחקן הוא יגיע לרמה
המקסימלית.
משחקים שנדחו:
 במידה ואחד ממשחקי מחזור כלשהו יידחה ובנבחרת שלך ישנם שחקנים שהיו
אמורים להופיע באותו משחק ,ניקוד השחקנים יעודכן לאחר שהמחזור יושלם.
 במידה ומשחק יידחה במהלכה של תחרות ,תוצאות התחרות והזוכים בפרסים
ייקבעו רק לאחר שישוחק המשחק שנדחה וניקוד כל השחקנים יעודכן.
ליגות חברים:
 ליגות חברים הן ליגות פרטיות בהן תוכלו להתחרות באופן ישיר מול חברים שלכם.
 הליגות מציגות את הדירוג המצטבר של החברים בהן וכן את הניקוד עבור כל מחזור
משחקים.
 אפשר להירשם או ליצור עד  5ליגות פרטיות.
 כל ליגת חברים מוגבלת ל 50-משתתפים.
מצטייני המחזור:
עמוד זה מציג את חמשת המאמנים המצטיינים מכלל המאמנים במשחק ,בקטגוריות הבאות:




נבחרת המחזור – הקבוצות שהשיגו את הניקוד הכללי הגבוה ביותר.
נבחרת ההגנה של המחזור  -המאמנים שהשיגו הכי הרבה ניקוד הגנתי (שער נקי,
הצלות ,הצלות פנדל וכו').
נבחרת ההתקפה של המחזור  -המאמנים שהשיגו הכי הרבה ניקוד התקפי (שערים,
בישולים ,איומים למסגרת וכו').

כללי:




במקרה של שוויון בניקוד (בכל טבלת דירוג/תחרות שהיא) תינתן עדיפות בדירוג
למאמנים שנרשמו מוקדם יותר למערכת .במקרה של שוויון בניקוד בין שני מאמנים
או יותר ,הזוכה יהיה המאמן שנרשם למשחק במועד המוקדם ביותר כפי שמעודכן
בבסיס הנתונים שלנו.
העדכון הסופי של המשחקים וניקוד השחקנים (כולל שינויים) יתבצע עד  24שעות
לאחר סיום המשחק.
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נספח ג' – פרסים למימוש בחידון הידע – טריוויה
שם המוצר

מימוש

גלידה בגביע
המבורגר קטן
מיני רויאל
 4מק נאגטס
מיני קריספי צ'יקן
סה"כ מתנות מקדונלד'ס

מקדונלד'ס
מקדונלד'ס
מקדונלד'ס
מקדונלד'ס
מקדונלד'ס

תיבות זהב
 ₪ 10מתנה באמיגו
 ₪ 50מתנה באמיגו
סה"כ מתנות אמיגו

אתר אמיגו
אתר אמיגו
אתר אמיגו

סה"כ פרסים במשחק היידע
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סה"כ יחידות
למוצר
40,000
15,000
4,000
1,500
1,500
62,000
200
400,000
1,000
401,200
463,200

