תקנון תחרות ״סיכום הזהב" באתר
תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההשתתפות ,כהגדרתם של מונחים אלה להלן ,בתחרות ״סיכום הזהב״,
שתיערך באתר האינטרנט "לומדים בסבבה".
התקנון ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר להשתתפות בתחרות ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה
הסכמה מלאה לאמור בו.
״התחרות״

תחרות "סיכום הזהב"

״אתר התחרות״

http://www.sababa.org

״הזוכה״

כהגדרתו בסעיף  1לתקנון זה;

״החברה״ או ״עורכת
התחרות״

לומדים בסבבה

״הפרסים״
״חבר השופטים״

מקום ראשון  -כרטיס זוגי לסרט  +פופקורן ושתייה מתנת TEN LP SEY
מקום שני  -כרטיס יחיד לסרט מתנת TEN LP SEY
מקום שלישי  -שובר קפה ומאפה או חטיף ומשקה אנרגיה מתנת "קבוצת קרנף"
כהגדרתו בסעיף  3לתקנון;

״מועמדות״

כמשמעה בסעיף  1.2בתקנון זה להלן;

״משתתף״

סטודנט מהחוג למשפטים ,מדעי ההתנהגות או תקשורת של המסלול האקדמי
המכללה למנהל בלבד;

״תקופת התחרות״

עבור הסטודנטים בבית הספר לתקשורת ,המסלול האקדמי המכללה למנהל,
התחרות תחל בתאריך  11ביוני  2013ותסתיים בתאריך  11ביולי 2013
עבור הסטודנטים בחוג למדעי ההתנהגות ומשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למנהל ,התחרות תחל בתאריך  7ביולי  1111ותסתיים בתאריך  11ביולי ;1111

״התקנון״
 .1התחרות
.1.1

פתח תקווה

תקנון זה של התחרות;
התחרות תיערך באתר האינטרנט "לומדים בסבבה".

.1.1

רשאים המשתתפים להעלות סיכומים לקורסים מהחוג למשפטים ,מדעי
במסגרת התחרות מעי
ההתנהגות ותקשורת .רשימת הקורסים המשתתפים בתחרות מצויה בדף התחרות באתר
"לומדים בסבבה".

.1.1

כל משתתף יכתוב סיכום ויוזמן להעלות אותו לשיתוף באתר התחרות( .להלן :״מועמדות״).

.1.1

הצגה של מועמדויות כאמור בסעיף  1.2לעיל תיעשה על ידי כתיבה של סיכום והעלאתו בטופס
העלאת סיכומים שבאתר.

.1.1

אין הגבלה על מספר המועמדויות השונות לזכייה בפרס ,שיוצגו על-ידי כל משתתף .בהתאם לכך,
רשאי כל משתתף ל העלות יותר מסיכום אחד .יחד עם זאת ,משתתף לא יוכל לקבל יותר
משלושה פרסים מצטברים במהלך התחרות.

.1.1

כ

בתום תקופת התחרות ,שלושת הסיכומים הפופולאריים ביותר בכל קורס המשתתף בתחרות
(כלומר ,שלושת הסיכומים שזכו לכמות הגדולה ביותר של ציפיות) יזכו את בעליהם בפרס.
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.1.7

הבחירה בזוכים תעשה בכפוף להוראות סעיף  1לתקנון.

 .2תנאים להשתתפות בתחרות
להלן פירוט התנאים להשתתפות בתחרות:
.1.1
.1.1

כל משתתף יקיים את מלוא הוראות תקנון התחרות.
אין להעלות לאתר סיכום המפר זכויות יוצרים .קובץ שהעולה לאתר והפר זכויות יוצרים
לא יזכה את בעליו בפרס.

.1.1

עורכת התחרות רשאית לפסול על -פי שיקול דעתה הבלעדי כל משתתף ומועמדות בתחרות,
שהפרו הוראה בתקנון פייסבוק ו/או הוראה בתקנון התחרות ,ולא תהיה לכל משתתף ו/או
מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

.1.1

עורכת התחרות רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על הסרה האתר של מועמדות
כלשהי ,אשר אינה ראויה ו/או אינה הולמת ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור וכיוצא
באלה.

 .3זכייה בפרס
.1.1

כאמור בסעיף  1.1שלעיל ,בתום תקופת התחרות ,שלושת הסיכומים הפופולאריים ביותר
מכל קורס המשתתף בתחרות (שזכו לכמות הצפיות הגדולה ביותר) יזכו את בעליהם בפרס.

.1.1

במידה שלמספר משתתפים תהיה כמות זהה של צפיות ,ייבחר המועמד שהעלה את
הסיכום שלו לאתר ראשון .למען הסר ספק מובהר בהקשר זה ,כי הרישומים שבידי עורכת
התחרות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למועדי הזנת הנתונים ו/או קליטתם ,כמו לכל
עניין אחר הקשור לתוצאות התחרות ,ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק
הנתונים ו /או פרטים כשלהם בקשר עם התחרות.

.1.1

שמות הזוכים יפ ורסמו בסוף היום של כל בחינה בדף התחרות של אתר "לומדים בסבבה".

.1.1

סמוך לאחר פרסום ההודעה על הזכייה ,עורכת התחרות תיצור קשר עם כל זוכה לצורך
תיאום מועד ומקום למסירת הפרס ,באמצעות פרטי ההתקשרות של המשתתף המצויים
באתר הפעילות.

.1.1

השובר יימסר לא יאוחר מ 11-ימי עבודה מיום פרסום הזכייה.

.1.1

לא ניתן להמיר ו/או לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את אופן מסירתו .בעת קבלת
הפרס יידרש הזוכה להציג תעוד ת סטודנט או אישור לימודים במסלול האקדמי המכללה
למנהל ,כתנאי לקבלתו.

.1.7

לעורכת התחרות שמורה הזכות ,בכל עת ולפי שיקול דעתה ,להחליף ו/או לשנות את הפרס
ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו ,ע״פ שיקול דעתה הבלעדי ,בעל ערך דומה.
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.1.3

אם פרטי ההתקשרות של הזוכה ,כפי שצוינו במועמדות ,אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או
אם לא ניתן יהיה לתאם מועד למסירת הפרס לא יאוחר מ 71-שעות ממועד ההודעה על
הזכייה באתר התחרות ו /או במידה שייבצר מן הזוכה לממש את הפרס בהתאם ללוח
הזמנים שקבעה עורכת התחרות לחלוקת הפרסים ,עורכת התחרות תהיה רשאית לפסול
זכייה של מועמד בפרס.

.1.1

בעצם קבלת הפרס ,כל זוכה נותן את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו בפרס ,במסגרת
הסיקור של התחרות באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ובאתרי
אינטרנט ,וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד
עורכת התחרות.

.1.11

עורכת המבצע איננה נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס ,לכך
שהפרס יהיה לשביעות רצונו של הזוכה או ברמה לה הוא מצפה ,או לכל עגמת נפש או נזק
אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס .ככל שהפרס נהנה מאחריות של יצרן ו/או משווק או
כיו״ב ,תחול אחריות זו על הגורם שיתחייב לספק אותה ,ולא על עורכת המבצע.
המשתתפים פוטרים את עורכת המבצע מכ ל חבות או אחריות ביחס לפרס.

.4

שונות
.1.1

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או להפסיק את
התחרות בכל עת וללא הודעה מוקדמת ,הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף
לכל דין.

.1.1

עורכת התחרות איננה אחראית באופן כלשהו לפעילותו התקינה של אתר האינטרנט או כל
מערכת תקשורת אחרת ואין היא אחראית בגין קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים
/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה .עורכת התחרות לא תישא
באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו״ב ,אשר ייגרמו
למשתתף ,במישרין או בעקיפין ,לרבות אם מכל עילה או סיבה שהיא יימחקו פרטיו של
משתתף ממערכת האתר.

.1.1

התחרות ו /או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף
כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות
את השתתפותו בתחרות ,וזאת ,באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה על נספחיו,
בשלמותם ובהם בלבד.

.1.1

למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה ,מובהר כי עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות כלפי
מי מהמשתתפים ו/או הזוכה ו/או מי מטעמם ,בקשר עם התחרות ו/או אופן ניהול התחרות
ו/או תוצאותיה ו/או הפרס ,וכל משתתף ו/או זוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל
טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו /או נזק שנגרמו בגין התחרות ,במישרין ו/או
בעקיפין.
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.1.1

עורכת התחרות לא תהיה אחראית לתכנים שיפורסמו על ידי המשתתפים ,לרבות פרסומים
לתחרות בכל דרך שהיא על ידי משתתפים ,שילוב קישורים לאתר התחרות בפורומים שונים,
בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת ,אשר יועלה על ידי המשתתפים בתחרות.

.1.1

כל משתתף מצהיר ומתחייב בעצם השתתפותו בתחרות ,כי המועמדות נכתבה על ידי
המשתתף עצמו ולא תוך העתקה ו/או שימוש ברעיון שאינו שלו ,בין אם של משתתף אחר או
של צד שלישי אחר כלשהו ,כולו או חלקו ,ושלא תוך הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו.
פעל המשתתף בניגוד לאמור ,ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך.

.1.7

בעצם העלאת סיכום\קובץ לאתר התחרות ,כל משתתף מעביר וממחה את מלוא זכויות
הקניין הרוחני בהצעת המועמדות ,ועורכת התחרות תהיה רשאית לעשות שימוש בתוכן כל
מועמדות שהוגשה בתחרות ,באופן חלקי או מלא ,בין אם זכתה בפרס ובין אם לא ,וזאת על פי
שיקול דעתה הבלעדי .המשתתף אשר הציג את המועמדות מוותר בעצם השתתפותו בתחרות
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם שימוש כאמור שיעשה על-ידי עורכת התחרות
בתוכן המועמדות.

.1.3

כל משתתף ,בעצם השתתפותו בתחרות ,וכל זוכה ,בעצם קבלת הפרס ,מצהירים ומאשרים כי
הם מקיימים את כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

.1.1

תקנון זה והאתר הייעודי מנוסחים משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר ,אך ההשתתפות
בתחרות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 .1.11בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של
התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
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