תקנון
תנאי השימוש במנויים ובכרטיסי הכניסה
למשחקי הכדורסל של קבוצת
מכבי  FOXתל-אביב

.1

השימוש בכרטיס כניסה למשחקי הכדורסל של מכבי  FOXתל אביב ("הכרטיס" ו" -הקבוצה")
על ידי מחזיק הכרטיס ("המחזיק") ,כפוף לצורך כל דבר ועניין להוראות תקנון זה.

.2

השימוש בכרטיס על ידי מחזיק מהווה הסכמה וקיבול לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

.3

רק המחזיק בכרטיס בר תוקף רשאי להיכנס לאולם בו נערך המשחק ("האולם") ,וזאת בהתאם
למיקום המצוין על גבי הכרטיס .יש להקפיד על ישיבה במקום המסומן בכרטיס.

.4

מנוי למשחקי הקבוצה ("המנוי") תקף לעונת המשחקים המצוינת על גבי כרטיס המנוי ומקנה
לבעל המנוי את הרשות להיכנס למשחקי הבית של הקבוצה אותם היא תשחק בפועל בליגה
הישראלית ובמפעל אירופאי ,באם תשתתף בו הקבוצה ,אך למעט המשחקים הבאים ,אשר לא
יכללו בגדר המנוי:
.4 .1

הפיינל פור של הליגה הישראלית (במידה וייערך) ו/או משחק הגמר של הליגה הישראלית
(במידה וייערך במתכונת של משחק אחד) ו/או סדרת הגמר של הליגה הישראלית (ככל
שתיערך סדרה שכזו).

.4 .2

חצי גמר וגמר גביע המדינה.

.4 .3

הפיינל פור ומשחק הגמר של טורניר היורוליג או מפעל אירופאי אחר בו תשתתף הקבוצה.

.5

ניתן לבטל רכישת מנוי תוך  14ימים מיום רכישת המנוי בלבד.

.6

בעל המנוי ייחשב כמחזיק כרטיס לצורך תקנון זה ,לכל דבר ועניין.

.7

מובהר בזאת כי הכרטיס (ולמען הסר ספק האמור לעיל יחול גם ביחס לכרטיס המנוי) מקנה זכות
כניסה לאדם אחד בלבד לאולם.

.8

לא ניתן לבטל רכישת כרטיס למשחק של הקבוצה במועד המאוחר מ 25 -שעות טרם מועד המשחק
הרלבנטי לגביו נרכש הכרטיס.

.9

המחזיק מתחייב לציית להוראות סדרני אירוע הספורט ,מנהלי אירוע הספורט ,מנהלי הביטחון,
המאבטחים והשוטרים בתחומי האולם וסביבתו.

.10

הכניסה לאולם טעונה בדיקה ביטחונית (על גופו וחפציו של המחזיק) והמחזיק נותן הסכמתו לכך.

.11

מחזיק לא יהיה רשאי להיכנס לאולם ,וניתן יהיה למנוע את כניסתו לאולם ,בכל אחד מהמקרים
הבאים:
.11 .1

המחזיק נמצא ,או נחזה להיות ,תחת השפעת אלכוהול או סמים.

.11 .2

המחזיק מתנהג או נחזה כמי שצפוי להתנהג באופן אלים או מזיק או באופן שעלול לגרום
מטרד למחזיקים אחרים או באופן שעלול לפגוע בשלום הציבור או באופן שמשבש את
הסדר הציבורי באולם.

.11 .3

המחזיק נושא איזה מהאמצעים הנקובים בסעיף  15להלן.

.11 .4

המחזיק מבקש להכניס ו/או מכניס שילוט לאולם בניגוד להוראות סעיף  16להלן.
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.11 .5

המחזיק אינו מקיים אחת או יותר מהוראות תקנון זה.

.12

בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  10לעיל ,המחזיק לא יהיה זכאי ,בגין מניעת כניסתו
לאולם ,להחזר כספי ו/או לפיצוי כלשהו ,והוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד חברת מועדון הכדורסל מכבי תל-אביב ()1995
בע"מ ו/או מי מטעמה ("המועדון" ).

.13

אין לנקוט מעשי אלימות או לאיים פיזית או מילולית בתחומי האולם ובסביבותיו.

.14

אסורה התבטאות גזענית או התבטאות אחרת שיש בה משום איום ,השפלה או אלימות באולם או
בסביבתו.

.15

חל איסור כניסה לשדה המשחק ,לפני המשחק במהלכו ולאחריו.

.16

חל איסור על הכנסת כלי ירייה ,חומר נפץ ,סכין אולר ,מכלול האמצעים הכימיים שהפעלתם
גורמת לקולות נפץ ,עשן או אור ,לרבות חזיזים וכיוצא בכל אלה ,אל תחומי האולם .לא ניתן
לאחסן/להפקיד נשק במקום.

.17

חל איסור על הכנסת שילוט אשר אין לגביו אישור מעכב בעירה ממהנדס בטיחות מורשה אל
תחומי האולם .כל שומר ו/או נציג המועדון ו/או האולם יהיו רשאים לדרוש הצגת האישור האמור
וללא הצגתו לא לאפשר את הכנסת השילוט לאולם ו/או לדרוש הוצאת שילוט מהאולם במקרה
שהוכנס ללא אישור כאמור ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים בקשר להוצאת השילוט כאמור.

.18

חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות ,בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית לאולם.

.19

חל איסור על הכנסת מצלמות וידאו או ציוד הקלטה לאולם.

.20

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למועדון ,המועדון שומר לעצמו את הזכות ,במקרה של
הפרה של איזו מהוראות תקנון זה ("הפרה") ,לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים )1 :ליתן
אזהרה;  )2שלא לכבד את הכרטיס ו/או להחרימו ו/או לבטלו (ולמען הסר ספק האמור לעיל יחול
גם ביחס לכרטיס המנוי);  )3לנקוט בכל אמצעי משפטי ו/או חוקי אחר כנגד אותו אדם .מבלי
לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,הפרה תיחשב ,בין היתר ,כל אירוע כאמור:

.21

.20 .1

הפרת איזו מהוראות סעיפים  10עד  18לעיל.

.20 .2

עישון בחלק כלשהו של האולם.

.20 .3

עמידה מתמשכת בשטחי ישיבה ו/או במעברים.

.20 .4

התקנה ו/או החזקת שלט ו/או דגל ו/או אמצעי אחר הנושא חומרים ו/או סיסמאות
בשפה גסה ו/או פוגענית ו/או גזענית ו/או כזו אשר יש בה משום איום ,השפלה או אלימות
ו/או כזה הנושא חומרים ו/או סיסמאות אשר יש בהם משום תעמולה הנושאת אופי
פוליטי.

.20 .5

השלכת חפץ אשר עלול לגרום פגיעה או נזק לאדם ו/או לרכוש ו/או שיבוש המשחק.

.20 .6

מרמה ו/או שימוש לרעה בכרטיס ,לרבות ,שימוש "כפול" בכרטיס (דהיינו ,שימוש ו/או
ניסיון לעשות שימוש בכרטיס על מנת לאפשר ליותר מאדם אחד להיכנס לאולם באמצעות
הכרטיס).

המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן כלפי מחזיק אשר לא יוכל להיכנס לאולם עקב אי
הגעתו במועד מכל סיבה שהיא ,או עקב סגירת דלתות על פי הוראות כוחות הביטחון.
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.22

המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן להפרעה שתיגרם – אם וככל שתיגרם  -למחזיק
בצפיית המשחק עקב מיקומו של המושב ו/או עקב התנהגות ו/או פעולות של מחזיקים אחרים.

.23

למען הסר ספק מובהר כי המועדון אינו מציג מצג כלשהו ואינו מתחייב כי הקבוצה תעפיל לשלב
כלשהו או למשחק כלשהו במסגרת הליגה הישראלית ו/או הגביע הישראלי ו/או במפעל אירופאי
כלשהו (לרבות במסגרת טורניר היורוליג) ו/או בכל טורניר אחר.

.24

המועדון אינו מתחייב כי המשחק יתקיים במועד ובמקום הרשום על גבי הכרטיס ו/או במועד
ובמקום הרשום בתוכנייה או בפרסום כלשהו .המועדון שומר לעצמו את הזכות לערוך שנויים
במועד ו/או מיקום המשחק.

.25

המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן במקרה בו ,מסיבות אשר אינן תלויות במועדון (ובכלל
זה מסיבות של כוח עליון ,סיבות ביטחוניות לרבות מלחמה ,עימותים מזויינים ואירועי טרור,
שביתות והשבתות וכן מסיבות התלויות בהחלטות של גורמים מוסמכים לרבות החלטות של איגוד
הכדורסל ו/או מנהלת הליגה ו/או רשויות היורוליג ו/או פיב"א ו/או יול"ב) ,איזה ממשחקיה של
הקבוצה לא יתקיים בהיכל "מנורה-מבטחים" ,ועקב כך תימנע מהמחזיק האפשרות לצפות
במשחקה של הקבוצה.

.26

ידוע למחזיק כי הכניסה לאולם בו מתקיים אירוע ספורטיבי עשויה להיות כרוכה בסיכונים
שונים ,ובכלל זה פגיעה משחקן ,ממחזיקים/צופים אחרים ומאביזרים במגרש (לרבות כדור
המשחק) .המחזיק מאשר כי חרף סיכונים אלה הוא מעוניין להיכנס לאולם ולצפות במשחק וכי
והוא נוטל על עצמו את האחריות לכל אירוע מסוג זה ולתוצאותיו.

.27

מידע אודות המחזיק
.27 .1

לשם רכישת כרטיס ו/או מנוי ,המחזיק נדרש למסור למועדון מידע (כהגדרתו בסעיף 26.4
להלן) .יובהר כי לא חלה על המחזיק כל חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירתו
תלויה בהסכמתו וברצונו ,ואולם באם המחזיק לא ימסור את המידע הוא לא יוכל לרכוש
את הכרטיס ו/או המנוי.

.27 .2

המחזיק יהיה אחראי לדווח למועדון על שינויים בפרטיו האישיים ככל שהדבר נחוץ בכדי
לאפשר עמו קשר תקין .המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הודעות בדבר הטבות,
מבצעים או כל מידע אחר בקשר עם רכישת מנויים ו/או כרטיסים כתוצאה מכך
שהמחזיק לא עדכן את פרטיו האישיים כאמור.

.27 .3

המחזיק מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מהמועדון ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו
למועדון שירותים או הטבות ,באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

.27 .4

המחזיק מאשר כי המידע אודותיו ,לרבות פרטיו האישיים וכן כל נתון שיופק על סמך
ניתוח המידע כאמור ("המידע") ישמר על ידי המועדון ויוחזק על ידו כמאגר מידע רשום
על פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א"( 1981-חוק הגנת הפרטיות").

.27 .5

מובהר כי המידע ישמש את המועדון למטרות שיווק ומכירות של מוצרים ,שירותים,
הטבות וכיו"ב של המועדון ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו למועדון שירותים ו/או
הטבות וכן לצורך ביצוע פניות למחזיק מטעם המועדון או אחרים ,לרבות באמצעות דיוור
ישיר ו/או בכל אמצעי תקשורת שהמועדון ימצא לנכון ובכלל זאת באמצעות פקסימיליה,
מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר וזאת למטרות פרסומת
ומתן שירותים והטבות.

.27 .6

המועדון יהיה רשאי להעביר מידע אודות המחזיק לגורמים אחרים אשר יעניקו למועדון
שירותים ו/או הטבות על פי שיקול דעתו ,וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע
כאמור לצורך אותן מטרות להן המועדון רשאי לעשות בו שימוש ,כאמור לעיל ובכפוף
להוראות כל דין.
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.27 .7

המחזיק מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו
לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המחזיק ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו .המחזיק
רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון שכתובתו הינה :רח'
הירקון  293תל אביב ,מיקוד "( 6350429מען המועדון").

.27 .8

מוסכם כי המידע הינו קניינו של המועדון והמחזיק מוותר בזאת על כל טענה על פי דין
בגין שימוש במידע ,לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות.

.27 .9

המחזיק זכאי לבקש מן המועדון בכל עת ,בהודעה בכתב למען המועדון ,שמידע המתייחס
אליו יימחק ממאגר המידע של המועדון.

.27 .10

המחזיק זכאי לבקש מן המועדון בכל עת ,בהודעה בכתב למען המועדון ,שלא לקבל דברי
פרסומת מהמועדון באמצעות פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית או
הודעת מסר קצר.

.27 .11

המועדון יהיה רשאי להעביר את פרטיו האישיים של המחזיק לצדדים שלישיים ככל
שתחול עליו חובה חוקית לעשות כן.

.28

המחזיק מסכים בזאת להקלטה ו/או לצילום של דמותו ו/או קולו על ידי מצלמות טלויזיה ו/או
צלמים בזמן שהותו באולם והשימוש המסחרי בהקלטה ו/או בצילום כאמור ,ללא כל פיצוי כספי.

.29

המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף ,לשנות ,לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה,
וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט .החל ממועד שינויו של
התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש .נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת
לעת במשרדי המועדון או באתר האינטרנט של המועדון שכתובתו.http://www.maccabi.co.il :

.30

כל סעיף מסעי פי תקנון זה עומד בפני עצמו ,וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי ,בטל
או לא אכיף ,לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי תקנון זה.

.31

כל התנהגות של המועדון ו/או מי מטעמו לטובת מחזיק כרטיס בניגוד לאמור בתקנון זה ,הינה
לפנים משורת הדין בלבד ולא תחשב כויתור של המועדון על האמור בתקנון זה.

.32

הדין החל על תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה
מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.

.33

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והוראות התקנון חלות על נשים וגברים
כאחד.

.34

מובהר כי אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהאמור בחוק איסור אלימות בספורט ,תשס"ח –
 2008ותקנותיו.
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