טורניר אליפות העולם בקטאן דיגיטלי 2021
""DCWC
כללים רשמיים
כל החוקים והתקנות הפדרליים ,המדינתיים ,המוניציפליים והמקומיים חלים.
בטל היכן שאסור.
 .1זכאות :טורניר אליפות העולם בקטאן דיגיטלי )"הטורניר"( פתוח לתושבי ישראל החוקיים שהם לפחות ) (18בני 18
בעת הכניסה .עובדי סטודיו קטאן )"נותן החסות"( ,וחברת האם שלהם ,חברות בנות ,חברות מסונפות ,ספקים ,משרדי
פרסום וקידום וכן המשפחה הקרובה )בן זוג ,הורים ,אחים וילדים( ובני בית של כל עובד כזה אינם זכאים להשתתף.
הטורניר כפוף לחוקים ולתקנות פדרליים ,מדינתיים ומקומיים.
 .2הסכמה לכללים רשמיים .ההשתתפות בטורניר מהווה הסכמה מלאה ובלתי מותנית וקבלת כללים רשמיים אלה והחלטות
הספונסר ,שהן סופיות ומחייבות .זכייה בפרס מותנית בעוון כללים רשמיים אלה ומילוי כל הדרישות האחרות
המפורטות בזאת.
.3תיאור קידום מכירות .טורניר אליפות העולם בקטאן הדיגיטלית הוא סדרה עולמית של טורנירי קטאן דיגיטליים בהם
נקבע זוכה כולל בטורניר אליפות העולם בקטאן דיגיטלי.
.4תקופת כניסה .ניתן לשלוח ערכים במהלך ההרשמה מראש לאירוע ותואם לרישום באירוע עצמו .הטורניר מסתיים מסתיים
.בסוף הסיבוב האחרון של הטורניר ב  13-בנובמבר 2021
.5איך להיכנס .יש להיכנס לטורניר על ידי רישום לטורניר אליפות העולם בקטאן הדיגיטלית באמצעות פלטפורמת האירועים
 .Constant Contactקישורי הרשמה מראש יופצו באמצעות מדיה חברתית ,ידיעון חודשי של ,CATAN Studio
ובאמצעות ערוצים שותפים לפרסום והפצה .על ידי רישום מראש ,המשתתף מסכים לקבל הודעות דוא"ל מסטודיו
 CATANלגבי  .DCWCהודעות דוא"ל לרישום יישלחו לחברים ברשימת התפוצה לפני הרישום של  DCWCעם
תחילת תקופת ההרשמה .הערכים חייבים למלא את כל דרישות הטורניר ,כפי שצוין ,כדי להיות זכאים לנצח .ערכים
שאינם מלאים או אינם מצייתים לכללים או למפרטים עשויים להיפסל על פי שיקול דעתה הבלעדי של .Catan Studio
הפרס מורכב רק מהפריטים המפורטים במפורש כפרס .כל המיסים הפדרליים ,המדינתיים והמקומיים ,היכן שרלוונטי,
על הפרס הם באחריות הזוכה .אם אתה משתמש בשיטות הונאה או מנסה לעקוף את הכללים בדרך אחרת ,ייתכן
שהשליחה שלך תוסר מהזכאות לפי שיקול דעתה הבלעדי של .Catan Studio
.6פרסים וסיכויים .הזוכה בטורניר של כל אחד יזכה בגביע ו ִ CATAN Universeגלגוּלללא ערך מסחרי ערך קמעונאי משוער
מקסימלי של לא יותר מעשרה יורו ) .(10 €הערך בפועל/מוערך עשוי להיות שונה בעת הענקת הפרס .הפרסים ופרטי
הפרסים ייקבעו אך ורק על ידי נותן החסות .לא ניתן להחליף פרסים או להעביר/להקצאת פרסים לאחרים או לבקש
את שווי המזומנים השווה על ידי הזוכים ,למעט לפי שיקול דעתו הבלעדי של נותן החסות .כל הבדל בין הערך
הקמעונאי המשוער המוצהר לבין הערך בפועל לא יוענק .נותן החסות שומר לעצמו את הזכות להחליף כל חלק מהפרס
בפרס בעל ערך שווה או גדול יותר .כל העלויות ,המסים ,האגרות וההוצאות הקשורים לכל אלמנט של הפרס שאינו
מטופל במפורש בכללים הם באחריותו הבלעדית של הזוכה .הזוכה יונפק טופס מס עבור הערך הקמעונאי בפועל של
הפרס .קבלת פרסים מהווה הרשאה לסטודיו קטאן להשתמש בשם הזוכה ,בדמותו ובכניסה אליו לצורכי פרסום
ומסחר ללא פיצוי נוסף ,אלא אם כן הדבר אסור על פי חוק .סיכויי הזכייה תלויים במספר הכולל של הערכים הזכאים
שהתקבלו .פרסים שלא נתבעו לא יוענקו .הפרס מורכב רק מהפריטים המפורטים במפורש כפרס .כל המיסים
הפדרליים ,המדינתיים והמקומיים על הפרס הם באחריות הזוכה.
 WINNER.7בחירה והודעה .המנצחת בטורניר תיקבע על מיקומה הכללי בטורניר .הטורניר עוקב אחר כללי משחק הלוח
הנוכחיים של  CATANכפי שיושמו על ידי  .CATAN Universeכל המתחרים מאשרים ,מקבלים ומסכימים לכללי
המשחק הכלליים הכלולים במסמך נפרד ומצורפים ומקובלים להלן.
הזוכים יקבלו הודעה בסיום הטורניר בדוא"ל לכתובת שהזינו בהרשמה לטורניר תוך  48שעות ) (48מסיום הטורניר.
 Catan Studioלא תישא באחריות לאי קבלת הודעות עקב ספאם ,דואר זבל או הגדרות אבטחה אחרות של הזוכים
או למתן פרטי קשר שגויים או שאינם מתפקדים בדרך אחרת .אם לא ניתן ליצור קשר עם הזוכה שנבחר ,אינו זכאי,
אינו מצליח לתבוע את הפרסים בתוך חמישה עשר ) (15ימים ממועד שליחת הודעת הזוכה ,או אינו מחזיר במועד
הצהרה ושחרור שהושלמו ובוצעו ,במידת הצורך ,ניתן לוותר על פרסים ,וניתן לבחור זוכה חלופי.

קבלת הפרס המוצע בטורניר זה מותנית בעמידה בכל החוקים והתקנות הפדרליים והמדינתיים .כל הפרה של כללים
רשמיים אלה על ידי הזוכה )על פי שיקול דעתו הבלעדי של נותן החסות( תגרום לפסילתו של הזוכה כמנצח בטורניר
וכל הזכויות כמנצח יופסקו באופן מיידי.
.8זכויות המוענקות על ידיך .על ידי כניסה לטורניר זה אתה מבין כי  ,CATAN Studioכל מי שפועל מטעם ,CATAN Studio
או בעלי הרישיונות ,מעניקי הרישיונות ,היורשים וההקצאות המתאימים לו תהיה הזכות ,כאשר הדבר מותר על פי
חוק ,ללא כל הודעה מוקדמת ,סקירה או הסכמה להדפיס ,לפרסם ,לשדר ,להפיץ ולהשתמש ,ברחבי העולם בכל
מדיה הידועה כיום או להלן לנצח וברחבי העולם הכניסה שלך ,כולל ,ללא הגבלה ,את הערך ואת שם הזוכה ,דיוקן,
תמונה ,קול ,דמיון ,תמונה או הצהרות על הטורניר ,ומידע ביוגרפי כגון חדשות ,פרסום או מידע למטרות מסחר,
פרסום ,יחסי ציבור ,שיווק וקידום מכירות ללא כל פיצוי נוסף.
.9תנאים כלליים CATAN Studio .שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל ,לסיים ,לשנות או להשעות
את הטורניר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וירוס ,באגים ,התערבות אנושית בלתי מורשית ,הונאה או סיבות אחרות
שאינן בשליטתה להשחית או להשפיע על הממשל ,הביטחון ,ההוגנות או ההתנהלות התקינה של הטורניר .במקרה
כזה CATAN Studio ,רשאית לבחור נמענים מכל הערכים הזכאים שהתקבלו לפני ו/או אחרי )במידת הצורך( את
הפעולה שננקטה על ידי  CATAN Studio. CATAN Studioשומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי
לפסול כל אדם אשר מתעסק או מנסה לחבל בתהליך הכניסה או בהפעלת הטורניר ,האירוע או האתר או מפר כללים
רשמיים אלה.
.10פרטיות .טורניר זה תואם את חוקי הפרטיותשלישראל .טורניר זה תואם גם את חוק הפרטיות של האיחוד האירופי),(EU
במיוחד את התקנה הכללית להגנה על נתונים  .(GDPR) 2016/679לקבלת מידע על האופן שבו CATAN Studio
משתמש במידע האישי שלך ,עיין במדיניות הפרטיות שלו ,הממוקמת בhttps://www.catanstudio.com/about- :
./us/privacy-policy
.11נסיגה מרצון .המשתתפים רשאים לפרוש מרצון מטורניר זה בכל עת מבלי שיגרמו לקנס כספי או משפטי כלשהו.
.12הגבלת חבות/שחרור .על ידי כניסה ,אתה מסכים לשחרר ולהחזיק סטודיו  CATANמזיק וחברות הבת שלה ,חברות
מסונפות ,משרדי פרסום וקידום ,שותפים ,נציגים ,סוכנים ,יורשים ,הקצאות ,עובדים ,נושאי משרה ודירקטורים מכל
אחריות ,מחלה ,פציעה ,מוות ,אובדן ,התדיינות משפטית ,תביעה או נזק שעלולים להתרחש ,במישרין או בעקיפין,
בין אם נגרמו על ידי רשלנות ובין אם לאו ,מ (1) :השתתפותו של מתחרה זה בטורניר ו/או קבלתו ,רכושו ,השימוש
בו או שימוש לרעה בפרס כלשהו או בכל חלק ממנו; ) (iiכשלים טכניים מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,תקלה בכל
מחשב ,כבל ,רשת ,חומרה או תוכנה או ציוד מכני אחר; ) (iiiאי זמינות או אי נגישות של שידורים ,טלפון או שירות
אינטרנט כלשהם; ) (4התערבות אנושית בלתי מורשית בכל חלק של תהליך הכניסה או הטורניר; ) (vטעות אלקטרונית
או אנוש בניהול הטורניר או בעיבוד ערכים.
.13מחלוקות .טורניר זה נשלט על ידי חוקי ארצות הברית של אמריקה ומדינת מינסוטה ,ללא כל כבוד לדוקטרינות של ניגודי
חוקים .כתנאי להשתתפות בטורניר זה ,המשתתף מסכים כי כל מחלוקת שלא ניתן לפתור בין הצדדים וגורמי תביעה
הנובעים מטורניר זה או קשורים אליו ,ייפתרו בנפרד ,ללא כל צורה של תביעה ייצוגית ,אך ורק בפני בית משפט
הממוקם במינסוטה בעל סמכות שיפוט .יתרה מזאת ,בכל מחלוקת כזו ,בשום פנים ואופן לא יורשה המשתתף לקבל
פרסים ,ובכך מוותר על כל הזכויות לתבוע פיצויים עונשיים ,מקריים או תוצאתיים ,לרבות שכר טרחת עו"ד סביר,
למעט ההוצאות בפועל של המשתתף מחוץ לכיס )למשל ,עלויות הקשורות בכניסה לטורניר ,אם בכלל( ,והמשתתף
מוותר עוד יותר על כל הזכויות לנזקים כפולים או מוגדלים.
.14רשימת הזוכים .לשמות הזוכים ,שלחו מעטפה חתומה וממוענת על ידי  31/12/2021אלCATAN Studio DCWC :
 2021טורניר  -שימו לב" :רשימת מנצחים" ,אסמודי צפון אמריקה ,סטודיו CATAN, 1995 West County Road
 ,B2רוזוויל MN 55113 ,ארה"ב .רשימת הזוכים תהיה זמינה לאחר .22/11/2021
.15נותן החסות .אסמודי צפון אמריקה בע"מ )נסחר כ"סטודיו  ,1995 West County Road B2 ,("CATANרוזווילMN ,
 55113ארה"ב.

