תחרות  - WNBF ISRAELפיט איי אל

תקנון התחרות
 .1תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל תחרות WNBF ISRAEL
 .2מטרת התחרות
התחרות נועדה לשיפור והובלה לאורח חיים בריא ,לספק במה לספורטאיים טבעיים-
אשר לא משתמשים בחומרים אסורים.
מתן הכרה והוקרה לתחום פיתוח הגוף בישראל ופלטפורמה לאפשרות להשתתף ברחבי
העולם בתחרויות פיתוח גוף מטעם איגוד  WNBFהעולמי.
 .3אופן ההשתתפות
מילוי טופס ההרשמה ותשלום עבור השתתפות בתחרות.
הגעה לכלל הבדיקות אשר ידרשו וביצוען על כל הכרוך בכך
ביצוע הבדיקות מהווה תנאי מחייב להשתתפות ותנאי להכרה בזכייה .
על המשתתפים בתחרות להיכנס לעמוד ההרשמה ,והם יוכלו לעשות כן רק לאחר
שאישרו ,כי קראו והסכימו לתנאים המופיעים בתקנון זה.
 .4בחירת זוכה
עבור כל מקצה יוכרזו הזוכים ע"פ החלטת השופטים ,וכל המקצים יתחרו בקטגוריה
שתוכרז ע"פ החלטת השופטים.
במידה ואחד הזוכים לא יעמוד בקריטריונים של הבדיקות תועבר הזכייה לבא אחריו.
 .5כללי התחרות
א .ההרשמה לתחרות היא באחריות המבקשים להשתתף בה .על מנת להירשם יש למלא
את טופס ההרשמה ולשלם את דמי ההרשמה.
ב .לקראת מועד הבדיקות ידרשו המשתתפים לתשלום נוסף עבור הבדיקות.
ג .המשתתפים מתחייבים ומצהירים כתנאי להשתתפותם בתחרות הם אינם צורכים
את הסמים האסורים ע"פ וודה ( )WADAואשר מפורסמים על ידם .מודגש כי
במידה ויתפסו כדוברי שקר /משתמשים בסמים הלא חוקיים ,ייפסלו ולא ישתתפו
בתחרות.
ד .תגובות ו/או המלצות הפוגעות ברגשות הציבור ,בעלי אופי טורדני ,עוין ,גזעני ,בעלי
אופי בלתי חוקי ו/או המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בפרטיותו עשויות לגרור
פסילה מהשתתפות בתחרות.
ה .ככל ולמארגני התחרות יהיה חשש ו/או חשד שמשתתף עבר על תנאי תקנון זה ו/או
היא תהא רשאית לחסום ו/או לסיים השתתפותו בתחרות ללא צורך בהודעה
מוקדמת ולמשתתף כאמור לא תעמוד שום זכות להשתתף בתחרות ו/או קבלת
הפרס.

ו .לפיט איי אל ,הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע ו/או לסיים השתתפות של
משתתף בתחרות ו/או לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שלדעתה יש חשש
סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב ,או תוך הפרת
התקנון או כל דין ,ו/או שיש לה חשש שהמשתתף עקף את הוראות תקנון זה באופן
אחר כלשהו.
ז .לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם
ההשתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה
כלשהי של הוראות תקנון זה.
 .6ההשתתפות בתחרות
רשאי להשתתף בתחרות מי שעומד בכל התנאים הבאים:
א .נרשם לתחרות כדין ובמועד ,על פי תנאי התקנון .וביצע את כלל הבדיקות
הנדרשות.
ב .אינו שופט בתחרות ואינו נמצא בקשר ישיר עם אחד משופטי התחרות.
ג .קיבל אישור לכך ממארגני התחרות.
 .7תנאים ומגבלות
א .התחרות מיועדת לגילאי  18ומעלה ,אלא אם הוגשה ,נבחנה ואושרה בקשה
פרטנית .
ב .קטינים מתחת לגיל  18יחויבו באישור הוריהם או אפוטרופוס .ההסכמה צריכה
להינתן הן לעצם ההשתתפות והן לכל נושא אחר הנגזר מהתחרות לרבות
בדיקות ,צילום וכו'.
ג .ביטול השתתפות בתחרות ע"י משתתף לאחר ההרשמה עלול לגרור דמי ביטול
ו/או אי החזר כספי
ד .אין להגיש לתחרות חומר שתוכנו מיני ,פורנוגרפי או פוגע בצנעת הפרט.
ה .מארגני התחרות רשאים לפסול כל מתחרה שלא יעמוד בתנאי התקנון.
ו .משתתף שיפריע להתנהלות התקינה של התחרות השתתפותו בתחרות תיפסל.
ז .מארגני התחרות רשאים לבטל את התחרות או לשנות את תנאיה בכל עת.
ח .מארגני התחרות רשאים ליצור קשר עם משתתפי התחרות בהקשר רלוונטי בכל
עת.
ט .בחירת הפרסים שיחולקו לזוכי התחרות תהיה כפופה לשיקול דעתם של מארגני
התחרות בלבד.
י .לא ניתן לערער על החלטת השופטים או על כל החלטה מנהלתית של מארגני
התחרות.
יא .מארגני התחרות יהיו רשאים להשתמש לצרכי התחרות והתחרויות הבאות בכל
התמונות שיוגשו לתחרות .

יב .מנהלי התחרות ו/או מארגני התחרות ו/או  WNBFאינם נושאים באחריות
כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או לכל פגיעה אחרת שתיגרם למשתתפי התחרות.
אין בקיום התחרות כדי להרחיב כל אחריות שחלה על מארגני התחרות.
מנהלי התחרות ו/או מארגני התחרות ו/או  WNBFאינם אחראים לכל
יג .יב.
נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ,לרבות אובדן וגניבה ,שייגרם למי ממשתתפי
התחרות ו/או לצד ג' כלשהו.
יד .מארגני התחרות יהיו רשאים לשנות את תקופת התחרות ,להוסיף זוכים,
לשנות את הפרס העומד לחלוקה ו/או את מהותו ו/או את שווי של הפרס ,לשנות
את מועד פרסום שמו של הזוכה וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה
אחרת בקשר עם התחרות לרבות שינוי כללים אלה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי,
מכל סיבה שהיא ומבלי שתחויב לנמק את החלטתה.
טו .תוצאות התחרות יהיו סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
טז .לא תהיה למשתתף ו/או מי מטעמו ו/או במקומו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה נגד פיט איי אל ו/או  WNBFו/או נגד מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם
באשר להכרעתה מי הזוכה.
יז .המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בתחרות מצהיר ומסכים בזאת כי ברור לו
שהכרעת מארגני התחרות ו/או  WNBFהיא סופית ,חלוטה ,מחייבת ,בלתי
ניתנת לשינוי ו/או תביעה ו/או לערעור ומחייבת ,כי יתכן שיפלו טעויות ,לרבות
טעות בשיקול דעת ,בניהול התחרות ,וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או
אי השתתפותו בתחרות ,זכייתו או אי זכייתו ,עילה לכל תביעה או טענה או
דרישה.
יח .על המשתתפים בתחרות לאשר כי הם קראו ,הבינו ,מאשרים ומסכימים לכל
הוראות תקנון זה ופוטרים את חברת פיט איי אל ומנהליה ,ואת  WNBFו/או
את מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או במקומם ,מכל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר לתחרות ו/או לתקנון זה ו/או לתקלה כלשהי ככל שתתרחש ,בקשר
לתחרות והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה
באלה ,בלא יוצא מן הכלל.
 .8הפרסים וקבלתם
א .המשתתפים שיבחרו כזוכים הם אלו שינצחו בתחרות ע"פ החלטת השופטים.
ב .הענקת פרס לקטין תיעשה אך ורק לאחר שהתקבלה לכך הסכמת ההורה או הסכמתו
של כל אפוטרופוס חוקי אחר.
ג .מארגני התחרות רשאים לבקש מהזוכה להציג תעודה מזהה כתנאי להענקת הפרס.
ד .אין באפשרותו של זוכה להמיר את הפרס לכל פרס אחר (לרבות כסף)
ה .הפרסים יועברו לזוכים רק לאחר שהזוכה יעבור את כלל הבדיקות שידרשו (כולל
השלמות).
ו .מקום קבלת הפרס יוחלט בהתאם להחלטת ההנהלה.
 .9פרסום

א .שמות הזוכים והמשתתפים יתפרסמו באמצעי התקשורת העומדים ברשות מנהלי
התחרות ו/או מארגני התחרות ו/או  WNBFלרבות רשתות חברתיות.
ב .מארגני התחרות ו/או  WNBFיהיו רשאיות לפרסם את התמונות שהשתתפו בתחרות/
עתידים להשתתף (לרבות את אלו של הזוכה) וכן את שמות המשתתפים בכל מדיום
שהוא ובכלל זה בטלוויזיה ,ברדיו ,בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא ,וכן לעשות בתמונות כל שימוש אחר שהוא ,וזאת מבלי
שהמשתתפים בתחרות (לרבות הזוכה) יהיו זכאים לכל תמורה שהיא מהחברה .מובהר
בזאת ,כי עצם שליחת התמונות במסגרת התחרות תחשב להסכמתו של שולח התגובה
לפרסום ולשימוש בהתאם לאמור לעיל.
 .10אחריות
א .במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד" :התקלה"),
מארגני התחרות ו/או  WNBFיהיו רשאיות ,על-פי שיקול דעתם הבלעדית והמוחלט,
לבטל את התחרות ,לשנות את המועדים הקשורים לתחרות ,לשנות כל תנאי מתנאי
התחרות ומכללים אלה (על -ידי הוספה ,גריעה או שינוי) ,לשנות את כמות הפרסים
העומדת לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם ,או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא
לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לכללים אלה ותחייב כל משתתף בתחרות.
ב .המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד מארגני התחרות ו/או WNBF
בכל הקשור לפעולות כאמור בתקנון ובסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו.
ג .כמו-כן ,המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף
שייגרמו להם עקב הפעולות כאמור.
ד .אין מארגני התחרות ו/או  WNBFאחראים על כל נזק בריאותי וגופני שיגרם כתוצאה
משימוש כלשהו בעקבות התחרות /הבדיקות.
 .11שונות
א .לא יתאפשר החזר כספי /העברת התשלום למשתתף בין אם מדובר בהרשמה ובין אם
מדובר בביצוע הבדיקות וכן גם בעבור קניית הכרטיסים.
ב .מובהר כי רישומי מארגני התחרות ו/או  WNBFיהוו ראיה מכרעת בכל הקשור
למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת התחרות ,ולא
תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.
ג .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלה לבין פרסומים אחרים
בכל מדיום שהוא בקשר עם התחרות ,יגבר האמור בתקנון זה.
ד .כל הודעה ביחס לפעילות יעבור באמצעות אתר האינטרנט של מארגני התחרות ,ולפי
שיקול דעתם של מארגני התחרות ו/או WNBF
ה .משתתף שנרשם מאשר כי קרא והבין את התקנון  .העלאת התמונות מהווה הסכמה
לאמור בתקנון.
ו .מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות מארגני התחרות ו/או  WNBFעל פי כל דין,
המשתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את מארגני התחרות ,מנהליה ,עובדיה ,נציגיה,

בעלי מניותיה ,וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ,וכן כל גורם אחר הקשור בתחרות,
מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום
שייגרמו להם ,מכל מין וסוג ,לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות ,עקב הפרת
הוראות תנאי תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי המשתתף ,וכן עקב כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי ,בגין הפרת הוראות תקנון זה
ו/או הוראות החוק על ידי המשתתף.
ז .הדין החל על תקנון זה ועל התחרות וכל הנובע וקשור בהם ,הינו הדין הישראלי
בלבד .סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי תקנון זה ,לתחרות
ולכל הקשור בהם ,היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בת"א בלבד.
ח .לצורך הנוחות ,בתקנון זה להלן ,השימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך,
שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהיפך ,הכל לפי ההקשר
והעניין.

