תקנון מבצע "חבר מביא חבר"
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הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
" .1.1האוניברסיטה" – אוניברסיטת בר אילן.
" .1.2קמפוס אלקטרה" – קמפוס אלקטרה בע"מ.
" .1.3המעונות" – מעונות הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן.
" .1.4הסכם הזיכיון" – הסכם הזיכיון לביצוע פרויקט לתכנון ,שיפוץ ,מימון ,הקמה ,תפעול
תחזוקה וניהול של מבני מעונות סטודנטים ומרכז לשירותים נלווים באוניברסיטת בר אילן
אשר נחתם בתאריך  1.5.2016בין האוניברסיטה לבין קמפוס אלקטרה ,כפי שתוקן בתאריך
 19.6.2017ובמועדים נוספים באמצעות תיקונים בכתב שנעשו בו וכפי שיתוקן מעת לעת
בהסכמת האוניברסיטה וקמפוס אלקטרה.
" .1.5הפעילות" " /המבצע" – מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה.
" .1.6כתב ההרשאה" – כתב ההרשאה לשנת הלימודים תשפ"א שנחתם בין קמפוס אלקטרה לבין
כל דייר במעונות.
" .1.7תקופת המבצע" – המבצע יימשך בין התאריכים  18.8.2020ועד  15.9.2021או עד הגעה ל-
 100הזכאים הראשונים ,לפי המוקדם מבניהם .קמפוס אלקטרה שומרת על הזכות לשנות,
לקצר ו/או להאריך את משך המבצע ומועדיו ,בכל עת ולפי שיקול דעתה.
" .1.8משתתף" – דייר במעונות ,שחתם על כתב ההרשאה ועומד בשאר תנאי תקנון זה .המבצע
פתוח להשתתפות כל דייר במעונות.
" .1.9זכאי" – משתתף אשר יהיה זכאי לקבל ההטבה בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
" .1.10הטבה" – שירותי אינטרנט וטלוויזיה שיוענקו על ידי ספק ההטבה ללא תשלום למשך שנה
אחת – החל מיום  15.10.2020ועד ליום  ,30.9.2021בשווי של .₪ 417.1
" .1.11ספק ההטבה" – חברת פרטנר תקשורת בע"מ.
" .1.12התקנון" – תקנון זה ,אשר יהא ניתן לעדכון על ידי קמפוס אלקטרה בכל עת לרבות במהלך
תקופת הפעילות .למען הסר ספק יובהר ,כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן
ביותר כפי שיפורסם באתר המעונות שכתובתו .https://site.hameonot.co.il/
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פרשנות
 .2.1השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד ,והתקנון מתייחס גם לנקבה.
השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך ,לפי העניין.
 .2.2כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 .2.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע – תגברנה הוראות תקנון זה.
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תנאי ההשתתפות בפעילות
 .3.1קמפוס אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של
משתתף כלשהו במבצע מכל סיבה שהיא ,וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הטבה
למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה בהטבה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום
לב ,או תוך הפרת התקנון או כל דין ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר
כלשהו.
 .3.2קמפוס אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת ,כולה או חלקה ,וכן
לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .3.3קמפוס אלקטרה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שייעשה על ידי
משתתף בפעילות ,לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים,
בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות.
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תיאור הפעילות
 .4.1משתתף אשר יביא לצירוף אדם אחר שיחתום על כתב הרשאה (להלן" :המצטרף") ,יהא
זכאי לקבל את ההטבה.
 .4.2מובהר בזאת ,כי הזכאות לקבלת ההטבה תושג רק אם המצטרף מילא את פרטי המשתתף
בטופס הרישום למעונות ,במקום הייעודי לכך ,כגורם אשר הפנה את המצטרף לרישום
במעונות (להלן" :טופס הרישום") ,והמשתתף עדכן את קמפוס אלקטרה בדבר רישומו של
המצטרף באמצעות דוא"ל שישלח לקמפוס אלקטרה עד לא יאוחר מ 14 -ימים מתום תקופת
המבצע (כהגדרתה לעיל) לכתובת הבאה ,BiuDorms@electra.co.il :אשר יכלול את השם

המלא ומספר תעודת הזהות של המצטרף .מובהר כי במקרה בו המשתתף ישלח דוא"ל
לקמפוס אלקטרה לאחר המועד הנקוב בסעיף  4.2זה ,הוא יאבד את זכאותו לקבלת ההטבה,
ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד קמפוס אלקטרה בקשר לכך.
 .4.3למען הסר ספק" ,צירוף" ייחשב ככזה רק אם התקיימו התנאים המצטברים שלהלן( :א)
המשתתף רשום במעונות לשנת הלימודים תשפ"א; (ב) מילוי פרטים בטופס הרישום על ידי
המצטרף (לרבות כאמור בסעיף  4.2לעיל); (ג) המצטרף זכאי להירשם למעונות בהתאם
להוראות הסכם הזיכיון וכתב ההרשאה; (ד) המצטרף חתם בפועל על כתב הרשאה; ו( -ה)
המשתתף שלח דוא"ל לקמפוס אלקטרה בדבר רישומו של המצטרף ,בהתאם להוראות סעיף
 4.2לעיל .יובהר ,למען הסר ספק כי היה וקמפוס אלקטרה ו/או האוניברסיטה לא תאפשר
רישום של מצטרף כלשהו ,למשתתף לא תקום זכאות לקבלת ההטבה ולמשתתף לא תהא כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קמפוס אלקטרה ו/או האוניברסיטה בגין האמור.
 .4.4היה והמצטרף ביטל את הרישום למעונות בתוך  3חודשים ממועד הרישום כאמור ,המשתתף
יחזור להיות מחויב בתשלום עבור שירותי אינטרנט וטלוויזיה החל מהמועד בו בוטל הרישום
של המצטרף.
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חלוקת ההטבה
 .5.1קמפוס אלקטרה ו/או מי מטעמה תודיע למשתתף על זכאותו לקבלת ההטבה עד עשרה ()10
ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הדוא"ל של המשתתף כמפורט בסעיף  4.2לעיל .הודעה
כאמור תימסר למשתתף באמצעות דוא"ל תוך שימוש בפרטים המצויים בידי קמפוס
אלקטרה.
 .5.2תיאום קבלת ההטבה ייעשה עם המשתתף בלבד.
 .5.3על המשתתף להציג לקמפוס אלקטרה ו/או מי מטעמה תעודה מזהה וכתב הרשאה חתום
בתוקף לשנת הלימודים תשפ"א בעת קבלת ההטבה .ללא הצגת פרטים ומסמכים אלו לא ניתן
יהיה לקבל את ההטבה.
 .5.4לא ניתן להמיר ו/או לשנות את ההטבה בכל אופן וצורה שהם ,וכן לא ניתן להעביר את
הזכייה ו/או את ההטבה לאחר.
 .5.5משתתף יוכל לזכות בהטבה רק פעם אחת בלבד.
 .5.6לקמפוס אלקטרה שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,להחליף ו/או לשנות את ההטבה,
ובכלל זה את מועדי מימושה ,ולהציע במקומה הטבה חלופית שהינה ,ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי ,בעלת ערך דומה ,ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה.
 .5.7במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של קמפוס אלקטרה ,הפרטים שמסר המשתתף בפעילות
אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או קיים חשש להונאה כלשהי ו/או להתחזות ,קמפוס אלקטרה
אינה מחויבת להעניק את ההטבה למשתתף בפעילות ואף לבטל את הזכאות לה .זאת מבלי
לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לקמפוס אלקטרה.
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ויתור ופטור מאחריות
 .6.1למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי קמפוס אלקטרה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי
הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות מכל סיבה שהיא ו/או בכל מקרה של תקלה
טכנית ו/או תקלה אחרת אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור.
 .6.2ניהול הפעילות נעשה בין היתר ,באמצעות הודעות  SMSשהשימוש בהן אינו חף משגיאות
ו/או תקלות .למען הסר ספק ,קמפוס אלקטרה ו/או מי מטעמה ,אינה מתחייבת כי לא
תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והיא אינה אחראית לתקלות הנובעות מתקלות
הנוגעות להודעות  SMSו/או מרשת הסלולארית ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא
אשר לקמפוס אלקטרה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו.
 .6.3האחריות הבלעדית להטבה היא של ספק ההטבה ולא של קמפוס אלקטרה ,אשר לא תהיה
אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של הספק בקשר עם ההטבה .המשתתף מוותר מראש על כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד קמפוס אלקטרה בכל הקשור לאמור בסעיף זה לעיל.
 .6.4במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות ,לקמפוס אלקטרה
יהיה שיקול דעת מלא ובלעדי להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או
לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
 .6.5כל הזכויות בקשר עם הפעילות לרבות כל זכות קניין רוחני ,סימנים מסחריים וכו' בקשר עם
הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לקמפוס אלקטרה.
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שונות
 .7.1ככל והוראה מהוראות תקנון זה תת גלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי,
הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

 .7.2לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור
והנובע מתקנון זה ומן הפעילות .על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד,
ללא כללי ברירת הדין שבו.
 .7.3קמפוס אלקטרה שומרת על זכותה ,לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי
בכל עת ,ללא כל הודעה מראש למשתתף .למשתתף לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה,
כלפי קמפוס אלקטרה ו/או ספק ההטבה ו/או מי מטעמם ,בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או
בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו ,בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
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