
  

 תקנון – 2019השתתפות בסקר לחלוקת כרטיסים זוגיים לאירועי אירוויזיון 
 

 כללי .1

 מופקת על ידי תאגיד השידור הישראלי )להלן: "האירוויזיון"(  2019תחרות האירוויזיון   .1.1

מטרת תקנון זה הינה לפרט את כללי ההשתתפות בסקר שתוצאותיו חלוקת כרטיסים זוגיים לחזרת  .1.2

, בהתאם 14:30בשעה  18.5.19או ביום שבת  22:00בשעה  17.5.19ביום שישי  השופטים לגמר המתקיימת

 . לבחירת הגולש

היה והאירוויזיון יבוטל מכל סיבה שהיא, הזכייה תבוטל, והזוכים לא יהיו זכאים לכל פרס אחר או פיצוי  .1.3

 במקום הפרס כאמור.

 כל משתתף יהיה זכאי להשתתף בהצבעה פעם אחת בלבד. .1.4

 השתתפות בהצבעה לסקר מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה. .1.5

ישראלי וכן בני משפחותיהם )קירבה ראשונה( וכן ספקים של תאגיד השידור עובדי תאגיד השידור ה .1.6

הישראלי אשר מעורבים בבניית האפליקציה והסקר, רשאים להשתתף בהצבעה, אך אינם רשאים לזכות 

 בפרסים.

התאגיד יהיה רשאי לשנות תקנון זה ו/או לבטל את הסקר, לרבות את הפרס, בכל עת ובהתאם לשיקול  .1.7

הבלעדי. בכל מקרה כזה, לא תישמע כל טענה בנושא, ומשתתף או זוכה לא יהיו זכאים לכל פרס או דעתו 

 פיצוי כלשהו.

מובהר כי פרטי המשתתפים יועברו במלואם לחברת הכרטיסים "לאן" לשם מימוש הפרס. לזוכים לא  .1.8

 תהיה כל טענה בעניין זה. 

 הצבעה והשתתפות ובחירת הזוכה .2

ן מחייבת הורדה והתקנה של האפליקציה של תאגיד השידור הישראלי. הורדת מובהר שהשתתפות בחידו .2.1

במכשירי  app store-במכשירי אנדרואיד או ל google playהאפליקציה תבוצע באמצעות כניסה לחנויות )

 אייפון( והורדת אפליקציית "כאן". הפעילות תופיע בעמוד הראשי של האפליקציה.

 ו בסקר ויכניסו פרטיהם יהיו זכאים לכרטיס זוגי לחזרה כמתואר לעיל. הגולשים הראשונים שישתתפ 500 .2.2

הסקר יערך כך שכל מצביע ידרש להצביע לאחד מתוך שמונה סרטונים שהופקו בחטיבת הדיגיטל של כאן  .2.3

בנושא עובדות מעניינות ומפתיעות על המדינות המשתתפות בתחרות, לאחר מכן המצביע ישתף אותנו 

 ת שהוא מכיר על אחת המדינות המשתתפות. בעובדה מרתקת נוספ



שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון ות.ז,  -במסגרת ההשתתפות בסקר הגולשים ידרשו להוסיף את פרטיהם  .2.4

 וכן לאשר שהם קראו ואישרו את התקנון. 

הגולשים הראשונים שהשתתפו בסקר כאמור לעיל לחברת הכרטיסים  500התאגיד יעביר את פרטיהם של  .2.5

במתחם האקספו ביום  7ר תנפיק על שמם כרטיסים שימסרו להם בקופות לאן מחוץ לשער "לאן" אש

החזרה. על הזוכים להגיע עם תעודת זהות לצורך קבלת הכרטיסים בהתאם לשעות שמפורסמות באתר 

 לאן.

באחריות המשתתף למסור פרטים נכונים. מצביע ששגה במסירת הפרטים ועקב כך לא יהיה ניתן לאתרו  .2.6

 לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי התאגיד בעניין זה. -עדכון בדבר הזכייה וקבלת הפרס  לצורך

מובהר כי האחריות על הכרטיסים הינה של הזוכים וכי באחריות הזוכים להתעדכן ולהישמע לכל  .2.7

ההוראות הרלוונטיות בנוגע לכניסה לאירועים ולכרטיסים לרבות הוראות חברת הכרטיסים לאן, תאגיד 

 הישראלי, מתחם האקספו וכל גוף רלוונטי אחר. השידור 

 אחריות .3

בהשתתפותו, מצהיר ומתחייב המשתתף כי הוא פוטר את תאגיד ו/או כל מי מטעמו, מכל טענה ו/או  .3.1

תביעה ו/או אחריות לנזק ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפרס, לבחירת הזוכים, לרבות 

 אספקתו.איכות הפרס ו/או טיבו ומועד 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, התאגיד ו/או מי מטעמו אינם נושאים בכל אחריות באשר לאבדן פרטי  .3.2

המשתתף כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב 

 בה נקלטו פרטי המשתמש.

ים כלשהם שיגרמו לזוכה בפרס, בין למען הסר ספק, תאגיד השידור ו/או מי מטעמו, אינו אחראי לנזק .3.3

ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, 

אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק 

 פטור מאחריות בכל מה שקשור בכך. אחר שייגרם בקשר עם סקר זה, והתאגיד יהיה

 


