תקנון חברת סלברייט אפליקציות בע"מ
המפעיל "סלברייט אפליקציות בע"מ" (להלן":המפעיל") יתפעל משחק (כהגדרתו להלן) אשר
השתתפות בו תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן .בהשתתפותו במשחק,
המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו ומתחייב לפעול על פיו.
 .1פרשנות:
 .1.1השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד ,והתקנון מתייחס גם לנקבה .השימוש
בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך ,לפי העניין.
 .1.2כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 .1.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר המשחק ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
.2הסבר כללי:
 .2.1המשחק הינו משחק טריוויה (להלן":המשחק") בו המשתתף נשאל ,באמצעות הודעות טקסט
הנשלחות אל מכשירו הסלולארי ,או באמצעות שיחה טלפונית ,שאלות שהתשובה עליהם הינה אמת
או שקר ,לאחר הליך הרשמה קצר באחד האתרים של החברה המצויים בכתובת:
( www.cellebrate.mobiלהלן" :האתר")
על המשתתף לענות על השאלות ולשלוח את תשובתו באמצעות מכשיר סלולארי ,זאת ע"י שימוש
בפונקצית "השב" ,אל מספר הטלפון ממנו נשלחה אליו השאלה .מטרת המשתתף במשחק הינה ליצור
רצף גדול ככל שניתן של תשובות נכונות לשאלות שנשאל.
 .2.2המשתתף יכול להצטרף למשחק גם באמצעות חיוג למספר טלפון שבו שאלון הטריוויה יושמע
באופן קולי ולא באמצעות .SMS
 .3תיאור המשחק:
 .3.1משחק טריוויה באמצעות  - SMSההרשמה למשחק הטריוויה ב  SMSתעשה באמצעות כניסה
לאתר ,שבו המשתתף יתבקש להזין את מספר הטלפון הסלולארי שברשותו במקום המתאים לכך
באתר ,וילחץ "המשך" ,לאחר מכן תשלח אל מכשיר הסלולארי שבאמצעותו בוצעה ההרשמה ,הודעת
טקסט ( )SMSשתכלול קוד אימות שנועד לאישרור כי מחזיק המכשיר הסלולארי אכן הוא זה
שנרשם באתר ,המשתתף יזין את קוד האימות שהתקבל בתיבה מיוחדת שתופיע באתר וילחץ
"המשך" ,עם תום שלב זה ,המשתתף סיים את הליך ההרשמה וכעת הוא יכול לקחת חלק במשחק.
.3.2עם סיום הליך ההרשמה למשחק הטריוויה ב  SMSתשלח אל מכשיר הסלולארי של המשתתף
הודעת טקסט עם שאלת טריוויה ,על המשתתף יהיה לענות על השאלה ולשלוח את תשובתו באמצעות
מכשירו הסלולארי ,זאת ע"י שימוש בפונקצית "השב" ,אל מספר הטלפון ממנו נשלחה השאלה,
ולהמשיך במשחק ,וכך חוזר חלילה.
 .3.3בנוסף אחת לשבוע לכל אורך תקופת המשחק תשלח אל מכשירו הסלולארי של המשתתף הודעה
טקסט תקופתית .הודעה זו ,תכלול שאלה נוספת ותאפשר למשתתף לשוב וליצור רצף של תשובות
נכונות לשאלות שנשאל .במקרה והמשתתף יבחר שלא לענות על שאלה נוספת זו ,כעבור שבוע נוסף

תשלח אל מכשירו הודעה תקופתית נוספת שתכלול שאלה ושתשוב ותאפשר למשתתף ליצור רצף של
תשובות נכונות לשאלות שנשאל ,וכך חוזר חלילה.
 .3.4משחק טריוויה באמצעות שיחת טלפון  -לחילופין ,המשתתף יוכל להצטרף למשחק באמצעות
חיוג למספר טלפון ייעודי .יושמעו למשתתף שאלות טריוויה מוקלטות עליהן הוא יתבקש לענות
ב"כן" או "לא".
על מנת להשיב "כן" – המשתתף ילחץ על הספרה ""1
על מנת להשיב "לא" – המשתתף ילחץ על הספרה ""2
 .3.5החיובים בגין הפעילות במשחק יבוצעו באמצעות חשבון הטלפון הסלולארי של המשתתף.
בשימושו בשירות המשחק נותן המשתתף את הסכמתו המפורשת לגביית התשלום באמצעות חשבונו
אצל המפעיל הסלולארי .לקוחות כרטיסי החיוג של החברות הסלולאריות :סלקום  ,Talkmanאורנג'
 BigTalkופלאפון IZI-יחויבו באמצעות חיוב כרטיס ה  Pre-paidאשר ברשותם .השימוש בשירות
לאחר גמר יתרת תקציב כרטיס ה  Pre-paidהנו בהתאם למדיניות המפעיל הסלולארי הרלוונטי.
יתכן ושימוש כאמור יגרום ליתרת חובה ,אשר תעמוד לחובת כרטיס ה  Pre-paidותגרע מיתרת
הזכות עם הטענת כרטיס  Pre-paidחדש.
.3.6במקרה ומכשיר הטלפון הנייד של המשתתף נגנב ,אבד או יש למשתתף חשש מכל סיבה שהיא
שנעשות בו פעולות העלולות לחייב את חשבונו של המשתתף ,חלה על המשתתף החובה להודיע על כך
מיד למפעיל באופן המתואר בסעיף  8לתקנון זה ,כל זמן שלא הודיע ,יחויב המשתתף בכל פעולה
שנעשתה באמצעות מכשיר הסלולארי שלו.
 .4אופן הזכייה:
 .4.1בתום כל תקופת משחק ,יקבע הזוכה במשחק.
 .4.2המשתתף מבין כלל המשתתפים שענה נכונה על מספר השאלות הגדול ביותר במשך תקופת
המשחק כפי שתפורט להלן יהיה הזוכה במשחק (להלן":הזוכה").במידה וייצברו שניים או יותר
משתתפים במשחק עם מספר מקסימלי זהה של תשובות נכונות במשחק יהיה הזוכה השחקן אשר
צבר את מספר התשובות הנכונות בזמן הקצר ביותר מבין כל המשתתפים .לצורך קביעת הזוכה
ישמשו רישומי המפעיל כראיה חלוטה ומכרעת לגבי כל הקשור בביצועי המשתתפים במשחק.
 .5חלוקת פרסי המשחק:
 .5.1קביעה של המפעיל בדבר זהות הזוכה תהיה סופית ,מוחלטת ובלתי ניתנות לערעור ,רישומי
המפעיל ומי מטעמו ,יהוו ראיה מכרעת וחלוטה באשר לתוצאות המשחק.
 .5.2כל מס ,אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס ,אם יחול ,יחול על הזוכה.
 .5.3המפעיל יודיע לזוכה במשחק על זכייתו ,באמצעות מספר הטלפון הסלולארי שבאמצעותו
השתתף הזוכה במשחק .במידה והמפעיל יפנה אל הזוכה במשחק ,אולם הזוכה במשחק לא יהיה זמין
במשך  3ימים  ,או ככל שלא ידרוש את הפרס כעבור  3ימים מאת שנודע לו מאת המפעיל על זכייתו
במשחק ,תפקע זכאותו לפרס .במקרה בו לא יצליח המפעיל לאתר את המשתתף האמור על פי מספר
הטלפון שמסר ו/או במקרה בו ישאיר לו המפעיל הודעה והוא לא ישוב אליה בתוך  3ימים ממועד

השארת ההודעה ,לא תהיה למועמד לזכייה ,שלא ניתן היה ליצור עימו קשר ,זכות לקבל את הפרס
ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך נגד המפעיל ,המפעיל יהא רשאי ,אך לא חייב ,להעביר את הזכייה
למשתתף שדורג שני על פי הקריטריונים המפורטים לעיל ,וכך הלאה.
 .5.4לאחר תיאום פרטי הזוכה במשחק ובדיקה כי הוא עומד בכל הפרמטרים של המשחק ,יקבע
המפעיל את מקום מסירת הפרס .המפעיל רשאי לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים,
כגון ליד משרדי המפעיל ,או בכל מקום אחר שהמפעיל יקבע ,ובמעמד פומבי ,בנוכחות אמצעי
התקשורת ו/או אנשים נוספים ,לחילופין רשאי המפעיל לקבוע כי הפרס ישלח אל בית הזוכה בדואר
רשום ,המפעיל רשאי להתנות את קבלת הפרס בהזדהות באמצעות תעודת זהות.
 .5.5המשתתפים במשחק ו/או הזוכים מסכימים ומאשרים כי שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם
יפורסמו בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי
אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ,אולם מובהר בזאת כי המפעיל יהא רשאי שלא לצלם
ו/או לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המשתתפים במשחק כלל.
 .5.6הזכות לפרס אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.
 .5.7מובהר ,כי המפעיל ו/או מי מטעמו ,לא ישאו בכל אחריות לחלוקת פרסי המשחק ,אבדן ו/או כל
נזק שעשוי להיגרם למקבל פרס המשחק או למי מטעמו ,לרבות בגין אי קבלתו.
 .5.8מובהר ,כי המשתתף יהיה כשיר לזכייה אך ורק אם שיחק באמצעות מכשיר הטלפון הסלולארי
שבבעלותו ו/או המוחזק על ידו כדין ו/או בהסכמת בעלי מכשיר הטלפון הסלולרי .המשתתף נותן את
הסכמתו מראש לאימות פרטי המכשיר המשחק במשחק ,בעליו ו/או המחזיק בו ,מול חברות
הסלולאר .בכל מקרה של מחלוקת לגבי זהות המשתתף במשחק בין אדם כלשהו לבין בעל מכשיר
לגבי הטלפון באמצעותו בוצעה ההשתתפות במשחק ,יכיר המפעיל כזוכה בבעל המכשיר בלבד.
המשתתף במשחק מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או
עובדיו בגין אי הכרתו בהשתתפותו במשחק באמצעות מכשיר של אדם אחר.
 .5.9למפעיל שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו להחליף ו/או לשנות את פרסי המשחק ,ובכלל
זה את מועדי מימושו ,תדירות חלוקת הפרס ,ולהציע במקומם פרסים חלופיים שהינם ,ע"פ שיקול
דעתו הבלעדי ,בעלי ערך דומה ,ולזוכה במשחק לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדן או כנגד מי מטעמן.
 .5.10יובהר ,כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה במשחק לדרוש מאת המפעיל להמיר את הפרס
בפרס אחר.
 .5.11למען הסר ספק יצוין כי הפרס שהזוכה יהיה זכאי לו יהיה בהתאמה לפי התחרות בה השתתף
והעמוד ממנו נרשם לשירות.
 .5.12יובהר כי כל השתתפות במשחק שלא בתשלום מלא על פי מחירון השירות המופיע בתקנון זה,
לרבות זיכוי כספי ו/או החזר כספי ו/או חסימת מפעיל סלולרי ו/או מכל סיבה אחרת שהיא ,לא
תחשב להשתתפות מלאה ולא תזכה בפרס או בדירוג כלשהו במשחק.
 .6ויתור ופטור מאחריות:
 .6.1למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי המפעיל לא יהא אחראי על אי הצלחה של משתתף במשחק
להשתתף במשחק באמצעות המכשיר הסלולארי בנסיבות בהם אותו משתתף במשחק נחסם

לשירותים (ו/או חלקם) אותם מספק המפעיל אצל המפעיל הסלולארי או בשירות הלקוחות של
המפעיל ,בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף במשחק
השתתפות כאמור.
 .6.2ניהול המשחק נעשה באמצעות תוכנות מחשב ,שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות .למען
הסר ספק ,המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ,אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות
בניהול המשחק והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכת האתר ,מפעילות לקויה של
ספקי שירותים של האתר ו/או מכל גורם שהוא אשר למפעיל אין שליטה על פעילותו ופעולותיו ,ולכל
תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות או פגעי מזג אוויר ,ולמשתתף במשחק לא תהיה כל עילה,
דרישה ,טענה או תביעה ,הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל ,לרבות המשחק ,תוצאותיו
וכל הקשור בו.
 .6.3במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המשחק ,למפעיל יהיה שיקול דעת
מלא להחליט האם ברצונו לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למשחק.
 .6.4כל הזכויות בקשר עם המשחק לרבות כל זכות קניין רוחני ,סימנים מסחריים וכו' בקשר עם
המשחק ,וכל זכויות בקשר עם האמצעים הטכנולוגיים המאפשרים את קיום המשחק בסלולר תהיינה
נתונות במלואן ובאופן בלעדי למפעיל.
 .6.5בהשתתפותו ,מצהיר משתתף במשחק באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי ,כי אין ולא
תהיה לו ולכל הבא מטעמו ,כל דרישה ,טענה ו/או תביעה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר עם
המשחק.
 .6.6השתתפות במשחק על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי המשחק .המפעיל לא
ישא באחריות לכל נזק ,לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפי
המשחק אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במשחק או בכל חלק ממנו.
 .6.7בכל מקרה מובהר ,כי תקרת אחריות המפעיל כלפי משתתף תהיה בגובה דמי ההשתתפות או דמי
ההרשמה ששולמו על-ידו בלבד.
 .7תנאי ההשתתפות במשחק:
 .7.1המשחק נערך בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש בתקנון המפעיל המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון
המשחק ,ואין בתנאי המשחק בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות למפעיל בתקנון
המפעיל ו/או על פי כל דין.
 .7.2במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין במכשיר סלולארי ו/או באם
המשתתף במשחק עבר על כללי התקנון ,רשאי המפעיל לחסום את השתתפותו במשחק לאלתר וללא
כל הודעה נוספת ,וכל זכות לפרס או לפרסים מכח השתתפותו תפקע מיידית .המפעיל שומר לעצמו
את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במשחק ,וכן הוא יהא
רשאי לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום
לב או תוך הפרת התקנון או כל דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המשחק באופן אחר כלשהו.
לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן משחק סביר
ומקובל ו/או עם מהות המשחק ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המשחק.

 .8הפסקת המשחק ע"י המשתתף:
 .8.1שירות המשחק הינו שבועי ומתחדש באופן אוטומטי ,במקרה בו המשתתף מעוניין להפסיק את
שירות המשחק יהיה עליו ליצור קשר עם שרות הלקוחות בטלפון  03-6165436או באמצעות שליחת
אימייל לכתובת  ,info@cellebrate.mobiאו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.
ניתן גם לשלוח  smsעם המילה "הסר" למספר . 3600
לאחר קבלת הבקשה המנוי ינותק המנוי תוך  3ימי עבודה .כל עוד לא הודיע המשתתף על התנתקות
מהמשחק המפעיל ימשיך לספק את שירות המשחק למכשיר הסלולארי.
.9עלות המשחק:
 .9.1טריוויה ב  - SMSעלות הרשמה  -חד פעמית לשירות הינה  .₪ 40בנוסף ,עלות כל תשובה
שתישלח על ידי המשתתף היא . ₪ 2
עלות שבועית  -אחת לשבוע ,המערכת תשלח באופן אוטומטי תכנים לכל המשתמשים הכוללים שאלה
טריוויה ומידע על הניקוד המוביל בתחרות בעלות של  40שקלים.
 .9.2טריוויה בחיוג טלפוני – השיחה בעלות משתנה והחיוב הינו חד פעמי על פי ההכרזה שתושמע
למשתמש בתחילת השיחה.
.10שונות:
 .10.1פרסי המשחק :פרסי המשחק ,בין אם הם בכסף או שווי כסף יפורסמו ע"י המפעיל באתר,
במועד שיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מאחר ותוצאות המשחק תלויות בכמות המשתתפים
הרשומים באתר ובלוקחים חלק במשחק ,לא ניתן לתת פירוט מדויק ומוקדם של פרסי המשחק
שיוצעו בכל משחק ומשחק בתקנון זה ,ויתכן כי פרסי המשחק יעודכנו וישתנו במהלך תקופת
המשחק.
 .10.2תקופת המשחק :תקופת המשחק הינה מהראשון בכל חודש ועד סוף כל חודש לפי לוח שנה
גרגוריאני .המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לקצר ו/או להאריך את מועד סיום תקופת
המשחק לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל הודעה מראש.
 .10.3המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעניין משתתפים בהודעות שיווקיות בעתיד ובהשתתפות
במשחקים נוספים ,ובהשתתפותו במשחק ,מצהיר המשתתף על הסכמתו לכך.
 .10.4המשחק פתוח להשתתפות כל אדם שהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית
בישראל באמצעות מכשיר סלולרי בלבד ,השתתפות במשחק כרוכה בתשלום דמי הרשמה ודמי
ההשתתפות כהגדרתם לעיל .במידה והמשתמש איננו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולארי לגביו
מתבקש השירות ,הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי הצטרפותו לשירות המשחק
(לרבות חיובו בתשלום בגין שירות המשחק) ,הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של
קו הטלפון עבורו יירשם שירות המשחק כאמור ,וכי הוא יישא בלעדית באחריות וישפה את החברה
בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון .
 .10.5בהשתתפותו במשחק מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את

התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .10.6המפעיל שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהמשחק או את המשחק כולו ,על פי שיקול דעת
הבלעדי.
 .10.7המפעיל רשאי לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכים ,תקופת המשחק ,סוג הפרס ,על פי
שיקול דעתו המוחלט .
.10.8המפעיל רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את
מנגנון החיוב בגין השירות ,לכלל המשתתפים ו/או לחלקם ,בכל עת ,תוך מתן הודעה מוקדמת
למשתתפים באתר ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רשאי המפעיל בראשית כל רבעון להעלות
תעריפים על דרך ההצמדה למדד המחירים לצרכן ,בלא כל הודעה מוקדמת למשתתפים.
 .10.9למשתתפים ,לרבות לזוכים ,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המשחק ו/או
לפעולות בהן ינקוט המפעיל עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
שיגרמו בגינם.
 .10.10המפעיל רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו
למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה
בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
 .10.11המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את המפעיל מכל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למשחק ו/או לפרס ו/או למימושו.
 .10.12המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב ,כי כל תקלה ,איחור וכד' ,שמקורם בין היתר
במלחמה ,שביתה ,שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון ,לא יחשבו
כלל להפרה של תקנון זה ,ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .10.13המפעיל אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו לרבות אם מימוש הפרס
כרוך בהסכמתו ו/או בפעילות של אותו צד.
 .10.14המפעיל אינה אחראית לנזקים כלשהם שיגרמו לזוכה בפרס ,בין ישירים ובין עקיפים.
בכל מקרה של שאלה ,בקשה או הבהרה מסוימת ,מוזמנים גולשי האתר לפנות אלינו באמצעות טופס
"צור קשר" שבאתר האינטרנט.
.10.15ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי ,הוראות
התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
 .10.16לבית המשפט המוסמך בחיפה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או
מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה.
.11אישור המשתתף:
אני ,המשתתף ,מאשר כי קראתי את תנאי תקנון זה המפורטים לעיל וכי הנני נותן הסכמתי לכל אמור
בו ,וכן לתנאי המשחק .כמו כן ,הנני מתחייב כי השימוש במשחק ,במידע ,בתכנים ,בשירותים ובאתר,
יתבצע על ידי בהתאם לתנאים האמורים.

