
 2021 ילטיגיד ןאטקב םלועה תופילא רינרוט
"DCWC" 

 םיימשר םיללכ
 

  .םילח םיימוקמהו םיילפיצינומה ,םייתנידמה ,םיילרדפה תונקתהו םיקוחה לכ
 .רוסאש ןכיה לטב

 
 18 ינב )18( תוחפל םהש םייקוחה  לארשי  יבשותל חותפ )"רינרוטה"(  ילטיגיד ןאטקב םלועה תופילא רינרוט :תואכז .1

 ידרשמ ,םיקפס ,תופנוסמ תורבח ,תונב תורבח ,םהלש םאה תרבחו ,)"תוסחה ןתונ"( ןאטק וידוטס ידבוע .הסינכה תעב
 .ףתתשהל םיאכז םניא הזכ דבוע לכ לש תיב ינבו )םידליו םיחא ,םירוה ,גוז ןב( הבורקה החפשמה ןכו םודיקו םוסרפ
 .םיימוקמו םייתנידמ ,םיילרדפ תונקתלו םיקוחל ףופכ רינרוטה

 
 תוטלחהו הלא םיימשר םיללכ תלבקו תינתומ יתלבו האלמ המכסה הווהמ רינרוטב תופתתשהה .םיימשר םיללכל המכסה .2

 תורחאה תושירדה לכ יולימו הלא םיימשר םיללכ ןוועב תינתומ סרפב הייכז .תובייחמו תויפוס ןהש ,רסנופסה
 .תאזב תוטרופמה

 
 םהב םיילטיגיד ןאטק ירינרוט לש תימלוע הרדס אוה  תילטיגידה ןאטקב םלועה תופילא רינרוט .תוריכמ םודיק רואית.3

   .ילטיגיד ןאטקב םלועה תופילא רינרוטב ללוכ הכוז עבקנ
 

םייתסמ  םייתסמ רינרוטה .ומצע עוריאב םושירל םאותו עוריאל שארמ המשרהה ךלהמב םיכרע חולשל ןתינ .הסינכ תפוקת.4
רבמבונב 2021 רינרוטה ב -13  לש  ןורחאה  בוביסה  ףוסב  . 

 
 םיעוריאה תמרופטלפ תועצמאב  תילטיגידה ןאטקב םלועה תופילא רינרוטל םושיר ידי לע רינרוטל סנכיהל שי .סנכיהל ךיא.5

Constant Contact. לש ישדוח ןועידי ,תיתרבח הידמ תועצמאב וצפוי שארמ המשרה ירושיק CATAN Studio, 
 וידוטסמ ל"אוד תועדוה לבקל םיכסמ ףתתשמה ,שארמ םושיר ידי לע .הצפהו םוסרפל םיפתוש םיצורע תועצמאבו

CATAN יבגל DCWC. לש םושירה ינפל הצופתה תמישרב םירבחל וחלשיי םושירל ל"אוד תועדוה DCWC םע 
 םיכרע .חצנל םיאכז תויהל ידכ ,ןיוצש יפכ ,רינרוטה תושירד לכ תא אלמל םיבייח םיכרעה .המשרהה תפוקת תליחת
 .Catan Studio לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע לספיהל םייושע םיטרפמל וא םיללכל םיתייצמ םניא וא םיאלמ םניאש
 ,יטנוולרש ןכיה ,םיימוקמהו םייתנידמה ,םיילרדפה םיסימה לכ .סרפכ שרופמב םיטרופמה םיטירפהמ קר בכרומ סרפה
 ןכתיי ,תרחא ךרדב םיללכה תא ףוקעל הסנמ וא האנוה תוטישב שמתשמ התא םא .הכוזה תוירחאב םה סרפה לע
 .udioCatan St לש ידעלבה התעד לוקיש יפל תואכזהמ רסות ךלש החילשהש

 
לּוגלִג ו עיבגב הכזי דחא לכ לש רינרוטב הכוזה .םייוכיסו םיסרפ.6  CATAN Universeרעושמ יאנועמק ךרע ירחסמ ךרע אלל 

 יטרפו םיסרפה .סרפה תקנעה תעב הנוש תויהל יושע ךרעומ/לעופב ךרעה .)10 €( ורוי הרשעמ רתוי אל לש ילמיסקמ
 שקבל וא םירחאל םיסרפ תאצקהל/ריבעהל וא םיסרפ ףילחהל ןתינ אל .תוסחה ןתונ ידי לע קרו ךא ועבקיי םיסרפה
 ךרעה ןיב לדבה לכ .תוסחה ןתונ לש ידעלבה ותעד לוקיש יפל טעמל ,םיכוזה ידי לע הוושה םינמוזמה יווש תא
 סרפהמ קלח לכ ףילחהל תוכזה תא ומצעל רמוש תוסחה ןתונ .קנעוי אל לעופב ךרעה ןיבל רהצומה רעושמה יאנועמקה
 וניאש סרפה לש טנמלא לכל םירושקה תואצוההו תורגאה ,םיסמה ,תויולעה לכ .רתוי לודג וא הווש ךרע לעב סרפב
 לש לעופב יאנועמקה ךרעה רובע סמ ספוט קפנוי הכוזה .הכוזה לש תידעלבה ותוירחאב םה םיללכב שרופמב לפוטמ
 םוסרפ יכרוצל וילא הסינכבו ותומדב ,הכוזה םשב שמתשהל ןאטק וידוטסל האשרה הווהמ םיסרפ תלבק .סרפה
 םיאכזה םיכרעה לש ללוכה רפסמב םייולת הייכזה ייוכיס .קוח יפ לע רוסא רבדה ןכ םא אלא ,ףסונ יוציפ אלל רחסמו

 םיסימה לכ .סרפכ שרופמב םיטרופמה םיטירפהמ קר בכרומ סרפה .וקנעוי אל ועבתנ אלש םיסרפ .ולבקתהש
 .הכוזה תוירחאב םה סרפה לע םיימוקמהו םייתנידמה ,םיילרדפה

 
7.WINNER חולה קחשמ יללכ רחא בקוע רינרוטה .רינרוטב יללכה המוקימ לע עבקית רינרוטב תחצנמה .העדוהו הריחב 

 יללכל םימיכסמו םילבקמ ,םירשאמ םירחתמה לכ .CATAN Universe ידי לע ומשויש יפכ CATAN לש םייחכונה
  .ןלהל םילבוקמו םיפרוצמו דרפנ ךמסמב םילולכה םייללכה קחשמה

 
 .רינרוטה םויסמ )48( תועש 48 ךות רינרוטל המשרהב וניזהש תבותכל ל"אודב רינרוטה םויסב העדוה ולבקי םיכוזה

Catan Studio םיכוזה לש תורחא החטבא תורדגה וא לבז ראוד ,םאפס בקע תועדוה תלבק יאל תוירחאב אשית אל 
 ,יאכז וניא ,רחבנש הכוזה םע רשק רוציל ןתינ אל םא .תרחא ךרדב םידקפתמ םניאש וא םייוגש רשק יטרפ ןתמל וא
 דעומב ריזחמ וניא וא ,הכוזה תעדוה תחילש דעוממ  םימי )15( רשע השימח ךותב םיסרפה תא עובתל חילצמ וניא
 .יפולח הכוז רוחבל ןתינו ,םיסרפ לע רתוול ןתינ ,ךרוצה תדימב ,ועצובו ומלשוהש רורחשו הרהצה

 



 םיללכ לש הרפה לכ .םייתנידמהו םיילרדפה תונקתהו םיקוחה לכב הדימעב תינתומ הז רינרוטב עצומה סרפה תלבק 
 רינרוטב חצנמכ הכוזה לש ותליספל םורגת )תוסחה ןתונ לש ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע( הכוזה ידי לע הלא םיימשר
  .ידיימ ןפואב וקספוי חצנמכ תויוכזה לכו

 
 ,CATAN Studio םעטמ לעופש ימ לכ ,CATAN Studio יכ ןיבמ התא הז רינרוטל הסינכ ידי לע .ךידי לע תוקנעומה תויוכז.8

 יפ לע רתומ רבדה רשאכ ,תוכזה היהת ול םימיאתמה תואצקההו םישרויה ,תונוישירה יקינעמ ,תונוישירה ילעב וא
 לכב םלועה יבחרב ,שמתשהלו ץיפהל ,רדשל ,םסרפל ,סיפדהל המכסה וא הריקס ,תמדקומ העדוה לכ אלל ,קוח
 ,ןקויד ,הכוזה םש תאו ךרעה תא ,הלבגה אלל ,ללוכ ,ךלש הסינכה םלועה יבחרבו חצנל ןלהל וא םויכ העודיה הידמ
 ,רחסמ תורטמל עדימ וא םוסרפ ,תושדח ןוגכ יפרגויב עדימו ,רינרוטה לע תורהצה וא הנומת ,ןוימד ,לוק ,הנומת
  .ףסונ יוציפ לכ אלל תוריכמ םודיקו קוויש ,רוביצ יסחי ,םוסרפ

 
 תועשהל וא תונשל ,םייסל ,לטבל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תוכזה תא המצעל תרמוש CATAN Studio .םייללכ םיאנת.9

 תורחא תוביס וא האנוה ,תישרומ יתלב תישונא תוברעתה ,םיגאב ,סוריו ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,רינרוטה תא
 הרקמב .רינרוטה לש הניקתה תולהנתהה וא תונגוהה ,ןוחטיבה ,לשממה לע עיפשהל וא תיחשהל התטילשב ןניאש
 תא )ךרוצה תדימב( ירחא וא/ו ינפל ולבקתהש םיאכזה םיכרעה לכמ םינעמנ רוחבל תיאשר CATAN Studio ,הזכ
 ידעלבה התעד לוקיש יפל תוכזה תא המצעל תרמוש CATAN Studio. CATAN Studio ידי לע הטקננש הלועפה
 םיללכ רפמ וא רתאה וא עוריאה ,רינרוטה תלעפהב וא הסינכה ךילהתב לבחל הסנמ וא קסעתמ רשא םדא לכ לוספל
  .הלא םיימשר

 
 ,)EU(יפוריאה דוחיאה לש תויטרפה קוח תא םג םאות הז רינרוט .לארשילשתויטרפה יקוח תא  םאות הז רינרוט .תויטרפ.10

 CATAN Studio ובש ןפואה לע עדימ תלבקל .)GDPR( 2016/679 םינותנ לע הנגהל תיללכה הנקתה תא דחוימב
https://www.catanstudio.com/about-  :ב תמקוממה ,ולש תויטרפה תוינידמב ןייע ,ךלש ישיאה עדימב שמתשמ

policy-s/privacyu/. 
 

 .והשלכ יטפשמ וא יפסכ סנקל ומרגיש ילבמ תע לכב הז רינרוטמ ןוצרמ שורפל םיאשר םיפתתשמה .ןוצרמ הגיסנ.11
 

 תורבח ,הלש תבה תורבחו קיזמ CATAN וידוטס קיזחהלו ררחשל םיכסמ התא ,הסינכ ידי לע .רורחש/תובח תלבגה.12
 לכמ םירוטקרידו הרשמ יאשונ ,םידבוע ,תואצקה ,םישרוי ,םינכוס ,םיגיצנ ,םיפתוש ,םודיקו םוסרפ ידרשמ ,תופנוסמ
 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,שחרתהל םילולעש קזנ וא העיבת ,תיטפשמ תוניידתה ,ןדבוא ,תוומ ,העיצפ ,הלחמ ,תוירחא
 שומישה ,ושוכר ,ותלבק וא/ו רינרוטב הז הרחתמ לש ותופתתשה )1( :מ ,ואל םא ןיבו תונלשר ידי לע ומרגנ םא ןיב
 לכב הלקת ,קר אל ךא תוברל ,אוהש גוס לכמ םיינכט םילשכ )ii( ;ונממ קלח לכב וא והשלכ סרפב הערל שומיש וא וב
 תוריש וא ןופלט ,םירודיש לש תושיגנ יא וא תונימז יא )iii( ;רחא ינכמ דויצ וא הנכות וא הרמוח ,תשר ,לבכ ,בשחמ
 תינורטקלא תועט )v( ;רינרוטה וא הסינכה ךילהת לש קלח לכב תישרומ יתלב תישונא תוברעתה )4( ;םהשלכ טנרטניא
  .םיכרע דוביעב וא רינרוטה לוהינב שונא וא

 
 ידוגינ לש תונירטקודל דובכ לכ אלל ,הטוסנימ תנידמו הקירמא לש תירבה תוצרא יקוח ידי לע טלשנ הז רינרוט .תוקולחמ.13

 העיבת ימרוגו םידדצה ןיב רותפל ןתינ אלש תקולחמ לכ יכ םיכסמ ףתתשמה ,הז רינרוטב תופתתשהל יאנתכ .םיקוח
 טפשמ תיב ינפב קרו ךא ,תיגוציי העיבת לש הרוצ לכ אלל ,דרפנב ורתפיי ,וילא םירושק וא הז רינרוטמ םיעבונה
 לבקל ףתתשמה השרוי אל ןפואו םינפ םושב ,וזכ תקולחמ לכב ,תאזמ הרתי .טופיש תוכמס לעב הטוסנימב םקוממה
 ,ריבס ד"וע תחרט רכש תוברל ,םייתאצות וא םיירקמ ,םיישנוע םייוציפ עובתל תויוכזה לכ לע רתוומ ךכבו ,םיסרפ
 ףתתשמהו ,)ללכב םא ,רינרוטל הסינכב תורושקה תויולע ,לשמל( סיכל ץוחמ ףתתשמה לש לעופב תואצוהה טעמל
  .םילדגומ וא םילופכ םיקזנל תויוכזה לכ לע רתוי דוע רתוומ

 
 CATAN Studio  DCWC :לא  31/12/2021 ידי לע תנעוממו המותח הפטעמ וחלש ,םיכוזה תומשל .םיכוזה תמישר.14

 CATAN, 1995 West County Road וידוטס ,הקירמא ןופצ ידומסא ,"םיחצנמ תמישר" :בל ומיש - רינרוט  2021
B2, ליווזור, MN 55113 22/11/2021  רחאל הנימז היהת םיכוזה תמישר .ב"הרא. 

 
 MN ,ליווזור ,CATAN"(, 1995 West County Road B2 וידוטס"כ רחסנ( מ"עב הקירמא ןופצ ידומסא .תוסחה ןתונ.15

  .ב"הרא 55113
 


