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השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד .הכותרות
לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו .השימוש בלשון יחיד
תקף אף לרבים ולהיפך.
כניסה לאירוע באמצעות כרטיס מהווה את הסכמת והכרת הרוכש ו/או המחזיק ו/או המבקר לכל תנאי
תקנון זה .אם יש לרוכש או למחזיק הסתייגות לגבי תנאי אחד או יותר מתנאי התקנון הרי שניתן לראותו
כמי שאינו מסכים לכך שתנאי התקנון יחולו עליו ומכאן שלא תחול על החברה כל אחריות מקום בו למרות
הכל רכש כרטיס ו/או הינו מחזיק בכרטיס ו/או מבקר באירוע.
קבוצת לייב ניישן ישראל בע"מ )להלן" :החברה"( הינה מפיקת לגו פארק  2019אשר יפעל בין הימים 25/7-
 2019 31/8בגני התערוכה בתל אביב )להלן" :האירוע"(.
תקנון זה מייצג את הכללים וההוראות שבבסיס הפעלת האירוע ע"י החברה וכל האמור בתקנון זה ,יחול על
רוכשי כרטיס כניסה לאירוע )להלן" :כרטיס"( ו/או המחזיקים בכרטיס ונכנסים לאירוע .כל רוכש כרטיס )להלן:
"הרוכש"( ו/או כל המחזיק בכרטיס )להלן" :המחזיק"( ו/או הנכנס לאירוע באמצעות כרטיס )להלן" :מבקר"( ,יראו
אותו כמי שקרא את התקנון וקיבל על עצמו את כללי התקנון כתנאי לכניסתו לאירוע ,ומשכך הרוכש ו/או המבקר
מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה וככל שיתבקש לעשות כן הינו מתבקש לאשר את קריאתו והבנתו.
מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
במסירת הודעה כלשהי מראש .בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הרי שהשינוי יחול על כלל המבקרים באירוע
במועד תחולת נוסח התקנון הרלוונטי.
כל אדם מעל גיל שנתיים חייב ברכישת כרטיס על מנת להיכנס לאירוע.
רכישת כרטיס לאירוע ,בין באמצעות אתר אינטרנט ,בין באמצעות הטלפון ובין ברכישה אישית ,לרבות )אך לא
רק( ,ועדי עובדים ,ועדי צרכנים ,באמצעות חברות כרטיסי האשראי ,או כל מבצע דרך התאגדות כלשהיא ,לרבות
אתרי אינטרנט בהם יימכרו כרטיסים לאירוע ובכל דרך רכישה אחרת.
כלל התצלומים ו/או האיורים של המתקנים ו/או המיצגים באירוע באיזה מן הפרסומים של החברה ו/או מי
מטעמה ,הנוגעים לאירוע ,באינטרנט ו/או בעיתונות ו/או בכל מקום אחר ,נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה
בהם ו/או בביטול מיצגים ו/או מתקנים כלשהם המתוכננים להיות באירוע ,כדי לחייב את החברה ו/או כדי
להעלות טענה כלשהי כלפיה בכל הנוגע לאי התאמה ו/או הסתמכות וכן הלאה .החברה שומרת על זכותה
להחליף כל מתקן שהתכוונה להציב באירוע )לרבות כזה שהופיע בפרסומיה( ולא יהיה בכך כדי להקנות כל עילת
תביעה או דרישה מצד רוכש ו/או מחזיק ו/או מבקר.
מובהר בזאת כי ייתכן ותקרה תקלה כזו או אחרת במתקן זה או אחר באירוע ,אשר תצריך זמן תיקון של
המתקן ,או שיהיה צורך באחזקה של מתקן זה או אחר ,במהלכה לא יופעל המתקן .החברה תעשה כל מאמץ
לכך שבכל מקרה כאמור ,המתקן יטופל במהירות האפשרית ,ככל שזה תלוי בה ,אולם מכל מקום לא יהיה
בהשבתת מתקן כאמור משום הקניית זכות תביעה ו/או טענה ו/או זכות להחזר כספי או אחר מידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לא יהיה רוכש או מחזיק או מבקר רשאי לעשות כל פעולה אשר יש בה ,בין היתר,
משום הפרה )או ניסיון להפרה( של זכות יוצרים ,או כל זכות אחרת של צד שלישי ,או של החברה ,של הפרעה
למי מהרוכשים/המחזיקים/המבקרים האחרים ,או משום פעולה הנוגדת הוראת כל דין ,רשות מוסמכת או צו
שיפוטי; או משום מסחר בכרטיסים.
מובהר בזאת כי מכירת המזון בתוך שטח אירוע תיעשה ע"י זכיין מטעם אקספו ת"א גני התערוכה ע"י החברה
ומשכך אין להפנות כל טענה ,תלונה או טרוניה הנוגעים לשירותים אלו אל החברה באשר הנושא אינו
באחריותה.
הכרטיס לאירוע מקנה כניסה חופשית לכל המתקנים ,כך שיכול וייווצר עומס בתורים למתקנים ,כמו בכל אירוע
ובכל אטרקציה ,בארץ ובעולם .אין לחברה אפשרות למנוע את היווצרות התורים ,הגם שתעשה כל מאמץ
לצמצמם ,ואולם החברה לא תישא באחריות לכך שיהיה על מבקרים להמתין בתור למתקנים.
זכויות והגבלות כרטיס שנרכש באיזו מדרכי הרכישה אצל החברה ו/או שלוחיה מקנה למחזיק בו אך ורק זכות
כניסה לתחום האירוע ו/או שימוש במתקנים שנועדו למבקרי האירוע ,בכפוף לאמור להלן.
החברה לא תהיה אחראית כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי הגעתו במועדי פתיחת
האירוע ,מכל סיבה שהיא ו/או גם סגירת השערים על פי הוראות משטרת ישראל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.
חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות או בבקבוקי זכוכית ,מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז
)ספריי( ו/או דבקים מכל סוג .חל איסור מוחלט על הכנסת נשק )חם ,או קר ,לרבות סכין ו/או אולר( ואין אפשרות
לאפסנם לשמירה במקום.
על כל מבקר באירוע לשמור על הסדר ולהישמע להוראות הסדרנים והמפקחים מטעם הפקת האירוע ,לרבות
שילוטים שונים ,לרבות אך לא רק ,איסור עישון למעט במקומות המוגדרים כמותרים לכך.
לא ניתן להכניס עגלות לתוך זירת הפעילות,
אין לרוץ בכל שטח הפארק
העישון בפארק אסור
השימוש במתקנים הינו על אחריות המשתמש והוריו )במקרה של קטין(
יש להישמע להוראות עובדי הפארק ולציית לדבריהם
אין להשתמש במתקני האומגה/קיר טיפוס/לייזר/פלנטריום ללא אישור ונוכחות מדריך וללא קריאה של הוראות
הבטיחות בכל מתחם

•
•
•

הכניסה לשטח המתקנים מותרת למשתמשים בלבד )בעלי כרטיס כניסה לפארק(
אין להוציא ציוד כל שהו השייך לפארק משטח הפארק
אין להכניס מזון לשטח הפארק

המתקנים
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מבקר אשר יפריע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ובכל מקרה
דומה אשר יפריע לסדר הציבורי באירוע ובמקרה והחברה או מי מטעמה יעשו שימוש בזכותה זו של החברה,
לא יהיה זכאי הרוכש  /מחזיק  /מבקר להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות ,או בתביעות כלפי החברה.
למען הסר ספק ,לא יהיה בהרחקה כאמור כדי לשלול ו/או לגרוע מזכותה של החברה לתבוע נזקיה כנגד מבקר
שיפעל באחת מן הדרכים המפורטות בראש סעיף זה.
• מבלי לגרוע מן האמור ,להלן יפורטו חלק מן המתקנים שישמשו באירוע והוראות רלוונטיות לעניינן .אין בפירוט
כאמור כדי לשמש כטענה כלשהי כלפי החברה ,במידה מתקן כלשהו לא יהיה בסופו של דבר באירוע ו/או לא
יהיה זמין במועד מסוים )בשל תקלה( .לגבי כל המתקנים הבאים ,יחולו הכללים הבאים )להלן" :המתקנים"(:
רשימת המתקנים:
• מתחם אומגה – מתחם בו יוכלו באי האירוע להינות מחווית גלידה על אומגה ,הוראות ומגבלות השימוש
באומגה הינן :יש לקרוא ולנהוג לפי כל הכללים המתבקשים והשילוט במתחם • .גיל מינימלי להשתתפות
בפעילות הינו  6שנים לשימוש באומגה ,משקל מינימלי הינו  15ק"ג • .הגובה המינימלי לשימוש במתקן הינו 1
מ' * אין לטפס באחד ממתחמי הטיפוס או האומגה השונים ללא תדריך בטיחות ספציפי למתחם שיועבר על ידי
איש צוות • .אין להימצא מתחת למטפס אחר ואין לטפס מעל למטפס אחר • .היציאה לגלישה באומגה תהיה
אך ורק לפי הנחיית ובאישור המדריך המשלח • .אין "להסתובב" מתחת לכבל האומגה או בכל אזור אחר
שמסומן ומתוחם כאסור לגישה • .אין לטפס או לגלוש באומגה ללא נעליים סגורות .הטיפוס והגלישה בכפכפים
או ללא נעליים – אסורים • .לבישת והורדת הרתמה מותרת רק לאחר קבלת אישור מהמדריך האחראי • .חיבור
וניתוק חבלי האבטחה יתבצעו ע"י צוות המקום בלבד • .המזרנים במתחם מיועדים לספיגת נפילה בלבד ואין
להשתמש בהם לכל שימוש אחר • .אין לטפס במצב בריאותי לא תקין ,תחת השפעת אלכוהול או סמים• .
הריצה במתחם אסורה • .אין לטפס או לגלוש באומגה עם טלפון סלולרי ,טבעת או שעון .שיער ארוך צריך
להיות אסוף • .יש לדווח לאיש צוות מידית על כל מפגע בטיחותי ,אירוע חריג או גורם המסכן את הפעילות
בקיר • .יש לוודא שטבעת האבטחה מחוברת לנקודת החיבור ברתמה וסגורה היטב • .לפני כל טיפוס על הקיר
או גלישה באומגה יש להיבדק ע"י מדריך • .אין להשתמש במתקנים ללא קבלת הדרכה ראשונית ממדריך
במקום * השימוש במתקן אסור לנשים הרות ,לסובלים ממחלות לב ,לסובלים מבעיות גב ו/או צוואר ולבעלי לחץ
דם גבוה * הכניסה למתחם בנעלים סגורות בלבד
• מתחם קיר טיפוס – מתחם בו יוכלו באי האירוע להינות מחווית טיפוס על קיר טיפוס :יש לקרוא ולנהוג לפי כל
הכללים המתבקשים והשילוט במתחם • .גיל מינימלי להשתתפות בפעילות הינו  4שנים משקל מינימלי הינו
 15ק"ג • .הגובה המינימלי לשימוש במתקן הינו  1מ' * אין לטפס באחד ממתחמי הטיפוס או האומגה השונים
ללא תדריך בטיחות ספציפי למתחם שיועבר על ידי איש צוות • .אין להימצא מתחת למטפס אחר ואין לטפס
מעל למטפס אחר • .היציאה לגלישה באומגה תהיה אך ורק לפי הנחיית ובאישור המדריך המשלח • .אין
"להסתובב" מתחת לכבל האומגה או בכל אזור אחר שמסומן ומתוחם כאסור לגישה • .אין לטפס או לגלוש
באומגה ללא נעליים סגורות .הטיפוס והגלישה בכפכפים או ללא נעליים – אסורים • .לבישת והורדת הרתמה
מותרת רק לאחר קבלת אישור מהמדריך האחראי • .חיבור וניתוק חבלי האבטחה יתבצעו ע"י צוות המקום
בלבד • .המזרנים במתחם מיועדים לספיגת נפילה בלבד ואין להשתמש בהם לכל שימוש אחר • .אין לטפס
במצב בריאותי לא תקין ,תחת השפעת אלכוהול או סמים • .הריצה במתחם אסורה • .אין לטפס או לגלוש
באומגה עם טלפון סלולרי ,טבעת או שעון .שיער ארוך צריך להיות אסוף • .יש לדווח לאיש צוות מידית על כל
מפגע בטיחותי ,אירוע חריג או גורם המסכן את הפעילות בקיר • .יש לוודא שטבעת האבטחה מחוברת
לנקודת החיבור ברתמה וסגורה היטב • .לפני כל טיפוס על הקיר או גלישה באומגה יש להיבדק ע"י מדריך• .
אין להשתמש במתקנים ללא קבלת הדרכה ראשונית ממדריך במקום * המתקן אסור לשימוש ע"י נשים הרות
* השימוש במתקן אסור לנשים הרות ,לסובלים ממחלות לב ,לסובלים מבעיות גב ו/או צוואר ולבעלי לחץ דם
גבוה * הכניסה למתחם בנעלים סגורות בלבד
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מתחם ג'ימבורי – שטח המתחם מחולק לגילאי  2ומטה וחלקו האחר לגילאי  3ומעלה ,אין להכנס לשטח
המתחם ללא ליווי מבוגר
מתחם פארק המדע
מתחם מיני שופרסל
תאי צילום
מתחם קרבות לייזר -רובי לייזר סטנדרטיים – הגובה המינימלי לשימוש במתקן הינו  1מ' | הכניסה
למתחם בנעלים סגורות בלבד
מתחם לגו פרינדס
פלנטריום
חנות מרצ'נדייז
מתחם מולטימדיה/נינטנדו

•
•

בריכות לגו
מתחם מרכזי בניה בלגו

___________

•

הרוכש  /המחזיק  /המבקר מקבל על עצמו כי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל
הנוגע לשימוש במתקנים בכלל ,לרבות במקרה של פגיעה ו/או פציעה ו/או נזק גופני אחר ו/או מוות ,חס וחלילה
ו/או נזק רכוש כנובע מן השימוש באיזה מן הנ"ל ,וכי ככל שתהיה לו כל טענה כאמור הנוגעת לשימוש במתקנים,
תוגבל זכותו להעלות טענות בנושא ,אך ורק ביחס למפעילי המתקנים לפי העניין ו/או לחברת ביטוח מטעמן.

מקרים של אי-שימוש בכרטיס
•

•
•

•
•

•

במידה ורוכש ו/או מחזיק ייקלע לסיטואציה במסגרתה ,בשל נסיבותיו האישיות לא יוכל להגיע לאירוע ,לא יהיה
בכך כדי להקנות לו זכאות לקבל חזרה את כספי רכישת הכרטיס כנגד הכרטיס ,אלא בכפוף להוראות כל דין .אין
באמור כדי לשלול את שיקול דעתה של החברה להשיב לרוכש ו/או למחזיק את דמי הרכישה ,כולם או חלקם,
לפי שיקול דעתם הבלעדי ,לפנים משורת הדין.
כרטיס לאירוע יכובד ע"י החברה לכל האוחז בו ,בתקופת האירוע.
מובהר בזאת כי הזכות להיכנס לאירוע מוקנית לאוחז בכרטיס ,בלא זיקה לשאלה האם רכש בעצמו את
הכרטיס .כנובע מכך עולה ,כי ככל שרוכש כרטיס ו/או המחזיק בכרטיס יאבד את כרטיסו ,ואדם אחר ימצא את
הכרטיס ויעשה בו שימוש לשם כניסה לאירוע ,לא יהיה בכך כדי להקנות כל זכות ו/או טענה ו/או טרוניה של
מאבד הכרטיס ,כנגד החברה.
מובהר בזאת במפורש כי אובדן כרטיס ו/או השחתת הכרטיס ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינו לא ניתן יהיה
לעשות שימוש בכרטיס שנרכש ונמסר לידי הרוכש ו/או המחזיק ,יהיה על אחריותו של הרוכש ו/או מחזיק בלבד
ולא ניתן יהיה לשחזרו ו/או ליתן לרוכש ו/או מחזיק ,כרטיס חלופי.
ככל שתיאלץ החברה ,מטעמים שאינם תלויים בה לבטל את קיום האירוע ו/או בטרם תחילתו ו/או במהלך
התקופה שנועדה לקיומו ,לא יהיה בכך כדי להקנות לרוכש ו/או מחזיק כרטיס עילת תביעה כלשהי כלפי החברה,
למעט החזר שווי הכרטיס ,בהתאם למחיר בו נרכש ,וזאת כנגד השבת הכרטיס המקורי ,במועדים ובמיקום
שיפורסמו ע"י החברה.
למען הסר ספק ,לא יהיה בביטול איזה מן המיצגים ו/או המתקנים המתוכננים להתקיים באירוע ,כדי להקנות
לאוחז בכרטיס זכות להחזר כספי כאמור לעיל.

זכויות קניין רוחני
•

•

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באירוע ,מכל מין וסוג ,בין לגבי כל טקסט ,עיצוב ,מיצגים ,ממסרים ,סימני
מסחר וכן הלאה ,הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי אשר החברה פועלת מכוח
הרשאתו ,והרוכש ו/או מחזיק ו/או מבקר באירוע אינו רשאי לעשות כל שימוש בפרט כלשהו מהאירוע ,שיש בו
הפרה ו/או ניסיון להפרה של אילו מזכויות אלה.
שם האירוע וסימני המסחר )אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו( בהם ייעשה שימוש במסגרת האירוע ,הינם קניינה
הבלעדי של החברה ו/או חברת לגו ישראל ו/או לגו העולמית .אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם ,בכתב
ומראש.

שיפוי וסמכות שיפוט
• בכניסת הרוכש ו/או המחזיק ו/או המבקר לאירוע ,הוא מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה
שייגרמו לה ו/ואו למי מטעמה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כפועל יוצא ו/או כנובע ו/או בקשר לכל התנהגות של
המבקר באירוע בניגוד להוראות התקנון ו/או הפרת כל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת שנעשתה בקשר עם דרך
ההתנהלות המצופה במקום ציבורי ובכלל זה דמי נזק ושכר טרחת עו"ד.
• על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט המקומי הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה
והשימוש באתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ולא תהיה סמכות שיפוט לכל בית
משפט המצוי מחוץ למחוז ת"א.

