
Geektime"-הגרלהתקנון Code"
מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע באופן בלעדי ובכפוף לכל דין את הכללים על פיהם תתנהל תחרות

Geektime"הגרלה Code"שלהמפתחיםכנסבמסגרתנערכתאשרGeektimeחמישי,ביוםשיתקיים
תל-אביב.אקספו,10בביתן09.06.2022ה-

למען הסר ספק מובהר, כי תקנון זה מופנה באופן שווה לזכר ולנקבה, וכי ניסוחו בלשון זכר הינה מטעמי
נוחות בלבד.

-הגדרות.1
בע"מ (שהינה מפעילת האתרגיק מדיה תקשורת מקוונת"החברה":או"עורכת התחרות".1.1

כהגדרתו להלן).
https://www.geektime.co.ilהאתר":".1.2

ההגרלה –.2
Geektimeלכנסכרטיסבעללכל.2.1 Codeגיקטייםשלבהגרלהלהשתתפותייעודיתכרטיסייהתחולק

באירוע בצמוד לתג השם שלו.
על מנת להשתתף בהגרלה, כל בעל כרטיס יצטרך להחתים את הכרטיסייה בכל ביתן מציגים שקיים.2.2

באירוע, כאשר לכל ביתן מציגים חותמת ייעודית משלו.
לאחר החתמת כל ביתני המציגים, יצטרך בעל הכרטיס למלא את פרטיו האישיים בצידה האחורי של.2.3

הכרטיסייה ולהכניסה לתיבת ההגרלות.
כל בעל כרטיס רשאי למלא כרטיסיה אחת בלבד..2.4
יובהר בזאת כי גיקטיים לא תעביר לצד שלישי כל פרט שייאסף במהלך קיום ההגרלה ולאחריה,.2.5

ואיסוף הנתונים מתבצע אך ורק לצורך זיהוי הזוכה בתחרות בסיום האירוע.
לאחר הכרזה על הזוכים בהגרלה, יושמדו כלל הכרטיסיות של משתתפי ההגרלה..2.6
ההשתתפות בהגרלה כפופה, כאמור, לתקנון זה..2.7

זכאים להשתתף בהגרלה –.3
אלה:על כלאדם העונה

שנים.18לושמלאוישראלתושבאואזרח3.1

Geektimeלכנסכרטיסבעלהינו3.2 Codeהמכבייה.בכפר29.06.2021ב-לתאריך

החתים את כרטיסית ההגרלה בכל ביתני המציגים והכניסה אל תיבת ההגרלות .3.3

משפחהקרובאינוואףלההקשורותוחברותבע"ממקוונתתקשורתגיקמדיהעובדיעלנמנהאינו3.4
של אדם כאמור מדרגה ראשונה.

מבצעו/אוזהתקנוןלפיפועלאינואשרמשתתףלפסולהזכותאתלעצמהשומרתהחברה3.5
פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר לדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה
לשמה נועדה התחרות ו/או אשר פוגעת בחברה או מי מטעמה. משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך

הודעה מן החברה ואין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל מין וסוג (לרבות לקבלת הסבר או פיצוי) בגין
פסילתו.

תקופת ההגרלה –.4
8:00השעותבין09.06.2022ה-חמישי,ביוםההגרלותלתיבתהמלאותהכרטיסיותאתלהכניסיש.4.1

היום.באותו16:00לשעהועדבבוקר
החברה רשאית לשנות את תקופת ההגרלה  להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט – ללא כל.4.2

הודעה – ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין
כך.

זכייה בהגרלה –.5
שמותיהם של  הזוכים  יוכרזו בסיום ההגרלה, ופרטיהם יאומתו בעזרת תעודת זהות ובחשאיות..5.1
כל זוכה ימלא כרטיסיה אחת בלבד ויזכה בפרס אחד בלבד..5.2

הפרסים לזוכה בתחרות-.6
הפרסים לזוכים בתחרות הם:.6.1

Nintendoקונסולהערכת● Switch OLED+המשחקNintendo Switch Sports

כל המיסים החלים, ככל שיחולו בקשר לפרס, יחולו על הזוכים בלבד..6.2
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס או להוסיף עליו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכונים.6.3

את הפרס בפרס אחר, לשנותו או להחליפוהזוכה אינו רשאי להמיר.לעניין זה יפורסמו בדף האתר
במוצר אחר אלא אם יוגדר אחרת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

https://www.geektime.co.il/


מובהר ומודגש, כי התמונות המופיעות בתקשורי ופרסומי התחרות השונים בהקשר של הפרסים.6.4
ובכלל, הינן לצרכי המחשה בלבד ולא תחייבנה את החברה ו/או את החברות מעניקות הפרס בכל

עניין הקשור לפרסים ו/או לתחרות זו בשום צורה ואופן.
הזכות לפרס היא אישית ואינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר..6.5

אופן משלוח הפרס לזוכה –.7
הודעה על הזכייה תפורסם, כאמור, בסיום הכנס ובאותו היום..7.1
לצורך קבלת הפרס, על המשתתף להיות נוכח ביום האירוע וברגע ההכרזה. יובהר, כי במידת הצורך.7.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהזוכה השלמה של פרטים נוספים לצורך אימות פרטיו
האישיים, לרבות צילום ת"ז וכיו"ב. האחריות על הזנת הפרטים האישיים ו/או השלמת הפרטים

כאמור, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על הזוכה ולחברה ו/או נותני הפרסים לא תהיה
כל אחריות על התאמת הפרטים, לרבות בגין אי-קבלת הפרס עקב כך. לא הוזנו או לא נמסרו מלוא

הפרטים הנדרשים תהא החברה רשאית לפסול את התגובה הזוכה ולבחור זוכה אחר במקומה.
תקופתמתוםעסקיםימי10שלתקופהבמשךהזוכה,עםקשרליצוריצליחולאהחברהונציגיככל.7.3

התחרות (לרבות במקרה שהזוכה לא מסר פרטי יצירת קשר או שלא ניתן ליצור קשר עם הזוכה
באמצעות פרטי הקשר שנמסרו), אזי החברה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי
לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם

הפרס. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך כל תקופה בתחרות, לרבות תקופת
יצירת הקשר עם הזוכה.

החברה תעניק את הפרס לזוכה בכל דרך בה תבחר בהתאם לפרטים שיימסרו על ידו. לזוכה לא.7.4
תעמוד כל טענה בגין איחור או עיכוב בקבלת הפרס. הזוכה יתבקש להצטלם ליד הפרס.

שונות.8
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר.8.1

ההגרלה לרבות בדף האתר ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת. הנוסח הקובע הינו הנוסח העדכני של.8.2
התקנון כפי שיפורסם מעת לעת בדף האתר.

בעצם השתתפותו בהגרלה, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה..8.3
המשתתף מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי.8.4

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי נותני הפרסים, בכל הקשור והמתייחס להגרלה ו/או לפעילות, לרבות
זכייה או אי זכייה בהם.

החברה תהא רשאית להעביר כל מידע אשר בידיה בכל מקרה בו חלה עליה החובה על פי חוק לעשות.8.5
כן, לפי דרישת רשות כלשהי ו/או צו בימ"ש וכיו"ב. כמו כן תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע

כאמור בכל מקרה בו יהא לה יסוד סביר להניח כי השימוש כאמור נחוץ בכדי: לגלות או למנוע מרמה או
פעילות בלתי חוקית אחרת; לשמור על מחשבי החברה ו/או מי מטעמה; להתגונן בפני כל הליך משפטי;

למנוע של כל פגיעה נפש.
הפעילות הינה באחריותו של המשתתף, החברה ו/או נותני הפרס לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק.8.6

ככל שייגרם למשתתף אגב או עקב השתתפותו.
הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו דין מדינת ישראל.8.7


