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 2016דצמבר   תקנון לתחרות המשקיעים של בורסה גרף

 . כללי:1

"( מכריזה על הפעילות עורכת התחרות)להלן: " קו מנחה בורסה גרף      1.1 
 "(.האתר)" קו מנחה בורסה גרף"( באתר התחרותנושאת הפרסים )"

פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכת התחרות ובני הפעילות  1.2 
 משפחותיהם.

 31/01/2017 ותסתיים ביום 05:00 בשעה 01/12/2016התחרות תחל ביום ו  1.3 
 "(.תקופת הפעילות)" 24:00 בשעה

 התחרות ללא הודעת מוקדמת. עורכת התחרות רשאיות להפסיק את 1.4 

 לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניהן.עורכת התחרות רשאיות   1.5 

תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין 1.6 
הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים   סוג ומין, יגברו

 בלבד. הם לנוחות המשתתפים

הוא מסכים לתקנון זה ולתקנון אתר בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי   1.7 
המופיע  קו מנחה בורסה גרף

"(, וכן תקנון האתר)" http://www.bursagraph.co.il/Terms.shtml    בכתובת
פוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או 

 עם התחרות, בלא יוצא מהכלל. בעקיפין,

 :כללי התחרות .2

והגולשים משחק השקעות עורכת התחרות תקיים במשך תקופת הפעילות   2.1 
  . להשקיע בסכום וירטואלי על מנת להרוויח כסף וירטואלייוזמנו 

לפתוח חשבון באמצעות מערכת הגרפים : יש תחרותההשתתפות ב אופן .2.2
וירטואליים. לאחר מכן יש להיכנס למערכת ולבצע פעולות ₪  50,000באתר ולקבל 

 קנייה ומכירה בכסף וירטואלי על מנת להרוויח בשוק המניות בישראל ובארה"ב. 

 יזכו בפרסים. 1-2-3-ההזכייה: המשתתפים במקומות 2.3 .

הפרס השני: קורס תשע השאלות ₪.  1,000וי טלפון חכם בשו: הראשון הפרס 2.6
של אייל גורביץ ללא תשלום. הפרס שלישי: מנוי חצי שנה למערכת הגרפים של 

 בורסה גר.

 או בדואר האלקטרוני. הפרס יישלח לזוכים בדואר 2.7

בנוסף, עורכת התחרות רשאית להתנות את קבלת הפרס בחתימה  2.8
 מסמכים )לאחר שהזדהה( על ההורה/האפוטרופוס החוקי של הזוכה של

שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע אתם וההורים שלכם או האפוטרופוס   2.9
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שלכם )להלן:"ההורה"( מסכימים לאמור בתקנון זה ומאפשרים לנו לעשות  החוקי
תחרות זו על מנת לפרסם את זכייתכם , שמסרתם לידינו במסגרת שימוש בפרטים
 הגבלה, אם וככל שנחפוץ בכך. מדיה אחרת, ללא באתר ו/או בכל

 זוכים ופרסים:         .3

קו ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  3.1
באחד )או יותר( מן האמצעים הבאים: כתובת הדואר  מנחה בורסה גרף

 "(.ההודעה על הזכייההאלקטרוני או טלפון או מסר אישי באתר )"

תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה ייחשב  לא אותרזוכה אשר  3.2
כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או 

 תביעה בגין אובדן הזכות כאמור. דרישה ו/או

הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה  3.3
 כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. בכסף ולא בשווה

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות  3.4
 פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתן הבלעדי. הפרסים ולהציע  את

ולה האחריות הבלעדית מימושם לגבי קו מנחה בורסה גרף הפרסים ניתנים ע"י  3.5
לי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מתן כל נושא הקשור לפרסים עצמם, ומב

קו מנחה הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי ל
 לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו. בורסה גרף

 פטור מאחריות:         .4

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו,     4.1
ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה ומי דרישה   כל טענה ו/או

  הקשור והמתייחס לתחרות. מטעמה, בין היתר, בכל

עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה   4.2 
 תקלות כלשהן בניהול התחרות. שהיא לגבי

ב, אשר אינן התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחש 4.3 
חסינות מכל טעות או תקלה. עורכות התחרות אינן מתחייבות כי התחרות תקוים 
ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה 

 כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר במפורש כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי 
טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא שעשוע, וכי עלולות ליפול 

תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם 
 התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
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עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא 
של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי 

 עקב גורמים שאינם תלויים בהם.

 תנאים נוספים   .5

עורכת התחרות רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי     5.1 
דעתן המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות  שיקול

 נקובים בהאת תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים ה

לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת  עורכת התחרות שומרות     5.2 
 הפרסים מכל סיבה שימצאו לנכון

עורכת התחרות רשאית )אך אינה חייבת( שלא למסור כל פרס למשתתף     5.3 
בתחרות  ו/או לפסול הצבעות למשתתף )כולן או חלקן( שעולה חשש כי זכה ו/או דורג

בחוסר תום לב, או כל פעולה אשר נחשדת  ע מעשה של זיוף, מרמה, עבירהתוך ביצו
אותו מעשה, וגם  שנועדה לעקוף את הוראות תקנון זה, גם אם היה זוכה אף ללא

    פעילות אחרת של האתר. אם אותו מעשה בוצע בקשר עם

ופוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או  המשתתף מסכים לתקנון זה
שורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי תביעה הק

 הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.
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