תקנון טורניר ״חדר הבריחה של ורטיגו״
 .1כללי
חברת ורטיגו חדרי בריחה בע"מ )להלן "ורטיגו"( ,המתפעלת ומשווקת חדרי בריחה,
1.1
המיועדים לצורך בידור ולהנאה ,מכריזה בזאת על "טורניר חדרי בריחה הראשון מסוגו
בישראל״ )להלן :״הטורניר״(
במסגרת הטורניר ,יתחרו קבוצות שונות ,שירשמו מראש לטורניר ,על פי הוראות תקנון זה,
1.2
האחת כנגד השנייה ,בשני חדרי בריחה שונים ,אשר זהים לחלוטין האחד לשני ,על פי
הכללים וההנחיות שיקבעו על ידי ורטיגו.
ההרשמה וההשתתפות בטורניר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ,ותקנון זה יהווה
1.3
את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך ,הנרשם לטורניר )"המשתתף" או "אתה"( ,לבין
ורטיגו .אנא קרא את התקנון במלואו .התקנון ממצה ומסדיר את כלל היחסים בינך לבין
ורטיגו ,בכל הנוגע להרשמתך והשתתפותך בטורניר ,והרשמתך לטורניר מהווה
ומבטאת את הסכמתך המוחלטת לכך שקראת ,הבנת ואתה מסכים לכל תנאי תקנון זה,
וכי הנך מוותר בזאת ויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ,תביעה או דרישה ,היום או
בעתיד ,כנגד ורטיגו בכל הנוגע להשתתפותך או לאי השתתפותך בטורניר ,לרבות
במקרה של הדחה או הפסד.
אם אינך מסכים לכל תנאי תקנון זה ,אינך רשאי להשתתף בטורניר.
1.4
ורטיגו שומרת את הזכות לשנות בכל עת את תקנון זה ו/או תנאי הטורניר או כלליו ,ללא כל
1.5
צורך בהסכמה מצדך ,וכל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו .הנך מתבקש לבדוק באופן
שוטף אם לא בוצעו שינויים בתקנון.
ורטיגו שומרת את הזכות לשנות את מועדי הטורניר ,אורכו וכן מבנהו לרבות הפסקתו ,מכל
1.6
סיבה שהיא ,בטרם המועד הסופי שנקבע ,קיצורו ,הארכתו או שינוי סוג החדרים
שבמסגרתו יערך הטורניר ,מכל סיבה שתראה לנכון לשיקול דעתה ,ומבלי צורך בנימוק.
במקרה של ביטול הטורניר בטרם תחילתו ו\או במקרה בו ישולם על שלב שלא בוצע ,תשיב
ורטיגו את הכסף בהתאמה לכל אלו ששילמו מראש דמי השתתפות.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי תקנון זה ,לבין כל מסמך אחר הנוגע
1.7
לטורניר ,יגברו תנאי תקנון זה והן תקבענה .בכל הנוגע לסוגיות פרשנות הנוגעות לטורניר,
יקבע שופט הטורניר שימונה על ידי ורטיגו ,מהי הפרשנות הנכונה.
עם הרשמתך לטורניר ,תידרש על ידי ורטיגו למסור מספר פרטים אודותיך ,לרבות שם
1.8
מלא ,דואר אלקטרוני וטלפון .הנך מאשר כי הנך מוסר את המידע אודותיך מרצונך החופשי,
וכי כל המידע אודותיך אשר תמסור לורטיגו במסגרת הרשמתך ,יהיה עדכני ,מדויק ונכון,
ויהיה שייך לורטיגו .הנך מאשר לורטיגו לעשות במידע שתמסור שימוש ,בין היתר לצורך
שליחה אליך של הודעות ,פרסומת ועדכונים ,ניתוח סטטיסטי ,מסירתו לספקי שירותים
לשם ביצוע שירותים עבור ורטיגו ,וכיו"ב ,ואולם ורטיגו לא תמסור מידע סודי אודותיך
לכל צד שלישי ללא הסכמתך.
הטורניר פתוח לכל אדם אשר הינו מעל לגיל  16אשר שילם את דמי ההרשמה לטורניר,
1.9
ואישר את תנאי תקנון זה .במידה והנך פחות מגיל זה ,הנך מתחייב כי קיבלת אישור מהוריך
להשתתף בטורניר .לא תינתן השתתפות לילד שגילו פחות מ  ,16אלא בליווי מבוגר.
הרישום לטורניר יהא אסור לאדם אשר לקח חלק בבניית החדר/הטורניר ,או כל אדם אשר
בבעלותו ידע אשר עשוי לסייע לו בעת ההשתתפות בטורניר.
 1.10ורטיגו הינה היוצרת של פורמט הטורניר ,חוקי הטורניר ,תוכן השלבים שבטורניר ,אופן
הניצחון או הפסד בטורניר וכל החלטה אחרת המשפיעה על התנהלות הטורניר.
 1.11לא יאוחר מתאריך  ,20.3.2017יפורסם "טופס כללי הטורניר" אשר יפרט את חוקי
הטורניר ,דרך איסוף הנקודות ,ומספק פירוט על כל שלבי הטורניר ,וכן הסבר מפורט על
מהות חדר הבריחה ומרכיביו ,כמו גם הפרמטרים לפיהם ימדדו המשתתפים לקביעת המנצח.

1.12
1.13

הטורניר יכלול לא יותר מ 100קבוצות .במידה ותבצע רישום לאחר שנרשמו  100קבוצות
לפניך ,תהיה רשאי להיכנס לרשימת המתנה אשר תזכה אותך בכניסה לטורניר במקרה
שקבוצה תבטל את השתתפותה .ההרשמה לטורניר היא בהתאם לשיטה של כל הקודם זוכה.
השיפוט על ההתנהלות התקינה של הטורניר והאתיקה שבו מבוצע על ידי צוות .room.run

 .2פורמט הטורניר
לאחר שירשמו  100קבוצות לטורניר תחולקנה  100הקבוצות המשתתפות בטורניר ל50-
2.1
זוגות של קבוצות באופן אקראי .לכל זוג קבוצות יקבע תאריך ושעה להתמודדות ביניהם
אשר ימסרו להם מראש על ידי ורטיגו .מובהר כי ורטיגו תעשה ככל שביכולתה על מנת
להתחשב בבחירת הקבוצה באשר למועדי ההשתתפות המועדפים עליה ,אולם אינה
מתחייבת כי תוכל להיענות להן במלואן .במידה והשעה שנקבעה לקבוצה אינה אפשרית
בשום אופן מבחינתה ,תוכלו לפנות לורטיגו אשר תנסה לשבץ אתכם במועד אחר ,בכפוף
לאילוצים.
בתאריך והשעה שנקבעו ,יתנהל משחק בין שתי הקבוצות אשר בסופו תקבע קבוצה מנצחת.
2.2
הודעה על המנצחת תינתן עם סיום ההתמודדות 50 .הקבוצות המנצחות תעלנה לשלב הבא
של הטורניר.
אל  50הקבוצות שתשארנה בטורניר לאחר השלב הראשון ,תתווספנה  10הקבוצות עם
2.3
הניקוד הגבוה ביותר מבין  50הקבוצות שהפסידו בסבב הראשון )כפי שיפורט בתקנון
המשחק( ותשארנה  60קבוצות.
בסבב השני של הטורניר תחולקנה  60הקבוצות ל 30 -זוגות באופן אקראי .לכל זוג יקבע
2.4
תאריך ושעה להתמודדות ביניהם אשר ימסרו להם מראש על ידי ורטיגו .תאריך ושעה
להתמודדות יקבעו בתהליך זהה לזה של הסיבוב הראשון .בתאריך והשעה שנקבעו ,יתנהל
משחק בין שתי הקבוצות אשר בסופו תקבע קבוצה מנצחת ,והקבוצה המפסידה תודח.
הודעה על המנצחת תינתן עם סיום ההתמודדות.
מתוך  30הקבוצות שניצחו בסבב השני ,עשר הקבוצות עם הניקוד הנמוך ביותר בסבב השני
2.5
תודחנה באופן אוטומטי .הודעה על ההדחה תינתן תוך  14יום מהמשחק האחרון בסבב.
מתוך  20הקבוצות שנותרו בטורניר ,הקבוצה עם הניקוד הגבוה ביותר בסבב השני של
2.6
הטורניר תעלה באופן אוטומטי למשחק הגמר ישירות לאחר הניצחון שלה בסבב השני.
כל אחת מ 19הקבוצות הנותרות תעבורנה בחדר החידה )כפי שיפורט בתקנון הטורניר(
2.7
אשר בו יקבע מיהן העולות לשלב הבא.
הקבוצה שתשיג את הניקוד הגבוה ביותר בחדר החידה תעלה לגמר מול הקבוצה שעלתה
2.8
מהסבב השני בסעיף  ,2.6ושתי הקבוצות עם הניקוד הגבוה ביותר אחריה ,תעלנה להתחרות
על המקום השלישי והרביעי בטורניר .הודעה על הניקודים והזוכות תינתן באמצעות דואר
אלקטרוני והודעת סמס תוך  14ימים מהמשחק האחרון בסבב.
משחק מכריע בין הקבוצה שעלתה אוטומטית מהסבב השני לבין הקבוצה המהירה ביותר
2.9
בחדר החידה יקבע את זהות הקבוצה המנצחת בטורניר )להלן ״הקבוצה המנצחת״(.
 2.10כל תחרות בין שני חדרי הבריחה תנוהל באמצעות חדר הבקרה ,אשר בו יהיו נוכחים בכל
שלב של כל התמודדות  2מפעילים ,מלווה אחד מטעם כל קבוצה ,שופט מטעם ורטיגו וכל
נציג אחר ככל שידרש .בכל מקרה שבו ישנה תקלה כלשהי יוקפא המצב בשני החדרים.
 2.11לא תתאפשר הכנסת טלפון סלולרי ,טאבלט או כל מכשיר דיגיטלי אחר לחדר הבריחה ,וכל
הכנסת מכשיר כאמור תפסול את הקבוצה המשתתפת מיידית.
 .3פרסים
מבין כל הקבוצות המשתתפות בטורניר ,ארבעת הקבוצות אשר תגענה למקומות הראשונים
3.1
)במשחק הגמר  /המשחק על מקומות  (3-4תזכינה בפרסים.
הקבוצה הזוכה )המנצחת במשחק הגמר( תזכה בחוויית בריחה בחו״ל ,הכוללת טיסות הלוך
3.2
ושוב ליעד נבחר על ידי ורטיגו ,בית מלון וביקור במספר חדרי בריחה שיבחרו על ידי
ורטיגו.

3.3
3.4
3.5

הקבוצה אשר תגיע למקום השני )המפסידה במשחק הגמר( תזכה את כל חבריה בארבעה
משחקים חינם בחדרי הבריחה מקבוצת  Escape Teamאשר הינה קבוצה המאגדת מספר
חדרי בריחה בכל הארץ.
הקבוצה אשר תגיע למקום השלישי )המנצחת במשחק הניחומים( תזכה את כל חבריה בשני
משחקים חינם בחדרי הבריחה מקבוצת .Escape Team
הקבוצה אשר תגיע למקום הרביעי )המפסידה במשחק הניחומים( תזכה את כל חבריה ב-
 50%הנחה לשני חדרים מקבוצת .Escape Team

 .4הרשמה )ההרשמה מתבצעת בדף נחיתה ייעודי עבור הטורניר(
הרישום לטורניר כפוף לתשלום של דמי השתתפות של  ₪ 220לאדם .כל הקבוצות אשר
4.1
עולות לסבב השני של הטורניר מתבקשות להוסיף  60שקלים נוספים לכל אדם בקבוצה.
לא תיגבה עלות נוספת בגין עליה לשלבים הבאים.
אי תשלום דמי ההרשמה ו/או כל תשלום נדרש לפחות  14ימים מראש ימנע את ההשתתפות
4.2
בטורניר .אי תשלום לפחות  24שעות מראש לכל שלב על ידי כל המשתתפים מטעם כל
קבוצה ,יביא לפסילת הקבוצה והקבוצה שנגדה תנצח ניצחון טכני.
בעצם הרישום לטורניר ,מתחייב המשתתף להכיר ולעמוד בכללי ההתנהגות הנדרשים
4.3
בטורניר המפורטים בתקנון זה ובטופס כללי הטורניר ,ומסכים לקבל עליו כל החלטה
שתוחלט על ידי שופטי הטורניר.
על מנת להירשם לטורניר ,יש למלא טופס רישום קבוצה ,הכולל את פרטי כל שחקני
4.4
הקבוצה וכן טופס הצהרת בריאות שישלח בהמשך .כתנאי מחייב לרישום ,יהיה עליך לאשר
את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות שבאתר אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה.
קבוצה תמנה לכל הפחות ארבעה שחקנים ,ולכל היותר שישה שחקנים .במידה וביום
4.5
ההשתתפות יופיעו פחות מ 4שחקנים ,אזי אותה קבוצה תתחרה בהתאם לכמות האנשים
שהגיעו ,ואולם לא תינתן כניסה למחליף או לאדם נוסף מעבר לאלו שנרשמו ,ללא שירשם
מראש .כל מי שיחסר בשלב כלשהו ,יוכל לחזור ולהשתתף במידה וקבוצתו תעלה שלב.
מובהר כי משתתף שלא הגיע לתחרות ,לא יקבל זיכוי עבור התשלום שביצע ,אלא אם ביטל
את השתתפותו לפחות שבעה ימים מראש.
קבוצה יכולה לצרף משתתפים או להחליף משתתפים באחרים ,עד שבעה ימים לפני פתיחת
4.6
הטורניר ,בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ,ובלבד שהמשתתפים החדשים שילמו בגין
השתתפותם ומסרו את פרטיהם.
לורטיגו הסמכות לאשר או שלא לאשר רישום קבוצה מכל סיבה לשיקול דעתה בשלב
4.7
הרישום או לאחריו ,לרבות אישור כל או חלק מחבריה .במידה וקבוצה מעוניינת לערער על
אי הרישום אזי עליה לעשות זאת בכתב תוך  7ימים מהודעת הסירוב של רישום אותה
החברה או הקבוצה.
מובהר כי קיום הטורניר מותנה ברישום של לפחות  100קבוצות עד לא יאוחר מתאריך
4.8
 ,20.03.2017במידה ולא ירשמו כמות מינימלית של קבוצות כאמור ,ורטיגו תהא רשאית
לבטל הטורניר ובמקרה כאמור ,יוחזרו הכספים לכל הנרשמים.
כל קבוצה רשאית לבטל את השתתפותה בטורניר עד  14יום לפני תחילת הטורניר ובמקרה
4.9
כאמור יוחזרו כל התשלומים שבוצעו לחברי הקבוצה .ביטול שיעשה לאחר מועד זה ,לא
יוחזרו התשלומים.

 .5כללי התנהגות והגבלת אחריות
5.1

נאסר עליך לעשות כל שימוש בתוכן פוגעני במסגרת השתתפותך בטורניר ,ובכלל זה
שימוש בשפה בוטה פוגענית או מעליבה ,איומים ,מסרים מיניים ,השפלה ,וכיו"ב כנגד

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

5.9
5.10
5.11
5.12

חבריך לקבוצה ,אנשי ורטיגו ,שופט התחרות ו/או כנגד אנשי הקבוצה השניה .בכל מקרה
כאמור ,מעבר לעובדה כי הקבוצה בה הנך משתתף תפסיד באופן אוטומטי ,מלוא האחריות
בגין כל נזק אובדן או חיוב שיגרם לורטיגו או לכל צד שלישי עקב האמור יהיה באחריותך
ועל חשבונך.
נאסר עליך לבצע כל שימוש בחומרים אשר יש בהם הפרת הדין או פגיעה בזכויות של
צדדים שלישיים ,לרבות חוק איסור לשון הרע ,חוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות יוצרים
במסגרת השתתפותך בטורניר ,לפניו ,או לאחריו .כל שימוש בחומרים כאמור יביא
לפסילתך ,וכל נזק אובדן או חיוב שיגרם לורטיגו עקב האמור יהיה באחריותך ועל חשבונך.
נאסר עליך לבצע שימוש בפרטים או נתונים שקריים במסגרת רישומך או השתתפותך
בטורניר.
ההשתתפות בטורניר הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף ,והנך מתחייב כי אין לך ולא
תהיה לך כל טענה דרישה או תביעה כלפי ורטיגו ו/או מי מטעמה בכל הקשור לטורניר.
בשום מקרה לא תישא ורטיגו ו/או בעלי מניותיה ,מנהליה ,ספקי שירותיה ,עובדיה או כל
אדם או תאגיד הקשורים לה ,באחריות לכל נזק אובדן או חיוב שיגרם למשתתף בטורניר,
לרבות אך לא רק לנזקים עקיפים תוצאתיים נסיבתיים וכיו"ב.
אין לורטיגו כל אחריות בכל הנוגע לתקלות שיתכן ויהיו בחדרי הבריחה במהלך הטורניר,
לרבות תקלות אשר ישפיעו על תוצאות הטורניר.
מובהר ומודגש כי כל פגיעה פיזית שתיגרם למשתתף בטורניר במסגרת השימוש בחדר
הבריחה .תהא על אחריותו הבלעדית ,למעט בכל הנוגע לפגיעה שתיגרם בזדון או ברשלנות
רבתי על ידי ורטיגו.
משתתף הנרשם לתחרות ,מתחייב לשפות את ורטיגו בגין כל נזק אובדן או חיוב שיגרם
לורטיגו עקב הפרה על ידי אותו המשתתף של תקנון זה או טופס תנאי התחרות.
ורטיגו תהא רשאית לפסול או לשלול קבלת פרס על ידי משתתף או קבוצה ,אף לאחר
קבלתו ,בכל מקרה שבו לשיקול דעתה ,תחליט כי אותו המשתתף או הקבוצה אינם ראויים
או אינם כשירים או כי נמצא שאותו המשתתף או הקבוצה פעלו בניגוד לתקנון זה או לחוק
או באמצעים שאינם כשירים או אינם ראויים על מנת להשיג את הניצחון.
ורטיגו לא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי ולא תהיה אחראית לכל נזק
אובדן או חיוב שיגרם לך עקב מעשה או מחדל כאמור .מובהר מפורשות כי לא תהא לך כל
עילת תביעה או יריבות מול ורטיגו בכל הנוגע לטורניר.
הנך מתחייב לנהוג על פי כל כללי ההתנהגות הנדרשים בחדר הבריחה ,אשר העתק מהם
יסופק לך בטרם הטורניר יחל.
הנך מתחייב שלא להקליט או לצלם בכל עת במהלך שהותך בחדר הבריחה.
חל איסור על השתתפות בטורניר לחולי לב או לנשים בהריון

 .6קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בחדר הבריחה ,בטורניר ,או בכל מרכיב אחר הנכלל בטורניר
6.1
לרבות הלוגו ,התמונות ,האיורים ,התסריטים ,הצלילים ,מרכיבי החדר ,קונספט החדר
וכיו"ב לרבות כל הפטנטים ,סימני המסחר ,זכויות היוצרים וכל אלמנט אחר הגלום בהם,
בין אם רשומים ובין אם לאו ,הינם וישארו בכל עת רכושה הבלעדי של ורטיגו ,ולמשתתף
לא תהא כל זכות בהם ולא יהא המשתתף רשאי לבצע בהם כל שימוש.
ידוע לך והנך מאשר לורטיגו לצלם את השתתפותך בחדר במסגרת הטורניר בוידאו וכי
6.2
מלוא הזכויות בוידאו האמור יהיו שייכות לורטיגו .ורטיגו תהא רשאית לבצע שימוש
בצילום כאמור ללא הגבלה לרבות שידורו בכל מדיה שתחפוץ לרבות טלויזיה או על גבי
מסכים בתחומה.
הנך מאשר לורטיגו לפרסם את שמותיהם של המשתתפים בטורניר לרבות הזוכים בטורניר
6.3
בכל מדיה שתראה לנכון.

 .7תנאים כלליים
הדין החל על תקנון זה הינו הדין הישראל .סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט
7.1
המוסמכים במחוז תל אביב .תקופת התיישנות לכל תביעה כנגד ורטיגו בכל עניין הנובע
במישרין או בעקיפין בטורניר או בחדרי הבריחה הינה שנה ממועד סיום הטורניר.
האמור בתקנון זה ממצב את מלוא ההסכמות בין ורטיגו לבינך בכל הנוגע לטורניר ,ובא
7.2
במקום כל מצג הצהרה התחייבות פרסום וכיו"ב שניתנו על ידי ורטיגו או מי מטעמה.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ופונה לנשים וגברים כאחד.
7.3

בהצלחה למתמודדים
צוות ורטיגו

