בס"ד

תקנון תחרות הסיפור הקצר של קרן אביה ,פרסומי ישראל.
0B

תנאים כלליים:
1B

 .1עמותת קרן אביה ועיתון גילוי דעת להלן ביחד " :עורכי התחרות" מכריזים על תחרות לכתיבת סיפור
2B

קצר בנושא בטיחות בדרכים .להלן " :התחרות.".

 .2ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי הסף והקריטריונים כהגדרתם להלן ,ובחירת המתחרים בתחרות
3B

ו/או הזוכים בתחרות ו/או דירוגם תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות ,ו/או הגורמים
השופטים שמונו מטעמם ו/או על ידם לצורך שיפוט בתחרות להלן"  :השופטים" .מובהר כי עורכי
התחרות ו/או השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע למועמדים ו/או למשתתפים ו/או
לזוכים בתחרות וכל החלטה אחרת על פי התקנון ,ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.

 .3פרטי התחרות ,וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.
4B

 .4בהשתתפותו בתחרות ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון
5B

וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה
להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין .המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון,
ואולם אם אינו מסכים  -אינו רשאי להשתתף בפעילות.

 .5בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון ובין כל פרסום אחר ,מכל סוג שהוא ,הוראות תקנון
6B

זה יהיו הקובעות.

 .6מערכת גילוי דעת תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לפרסם בעיתון ,בדף הפייסבוק
7B

ובאינטרנט ובתקשורת בכלל מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים ,ובהם פרטים לגבי התחרות
וכן קטעים או סיפורים שלמים מתוך הסיפורים שיוגשו לתחרות .ההחלטה על תוכן מודעות התחרות
תתקבל על ידי עורכי התחרות ,לפי שיקול דעתם.

 .7התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי העיתון .לעיתון הזכות לדחות ו/או
8B

להקדים מועדו של כל שלב בתחרות .לעיתון הזכות להפסיק את התחרות  -כולה או כל שלב שבה -
בכל עת ,ובלבד שתפורסם על כך הודעה בעיתון .למערכת הזכות לשנות את כללי התחרות ,כפי
שנקבעו בתקנון זה ,ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש בעיתון.

בס"ד
 .8ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות .
9B

המערכת ו/או קרן אביה ו/או המלווים המקצועיים ו/או החברה לא יישאו באחריות לכל נזק ,מסוג
כלשהו ,אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב
כלשהו בתחרות .מבלי לגרוע מהאמור ,בכל מקרה שבו תקלה ,פגיעה או רשלנות מצד משתתף
בתחרות מנעה ממנו להשתתף בה ו/או לזכות בפרס ,יהיו עורכי התחרות ו/או מי מטעמם פטורים
מאחריות לכל נזק כאמור.

 .9עובדי מערכת גילוי דעת ,פרסומי ישראל ושות' ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות.
10B

דבר איסור זה יצוין בכל הפרסומים הנוגעים לתחרות .לעניין סעיף זה" ,בן משפחה" הנו בן-זוג ,הורה,
ילד ,אח או אחות.

 .10תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי פרסומי ישראל ,שטנר  3ירושלים.
1B

 .11למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים,
12B

והוראת סעיף  33לחוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג  1973 -חלה עליו ,על כן ,כל הכרעה בכל
החלטה שתתקבל במסגרת התחרות ,לא תהיה נושא לדיון בבית משפט .כל משתתף בתחרות
מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה ,ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

 .12המשתתף בתחרות מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכי התחרות ו/או כל מי
13B

מטעמם ,מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.
ומרשה לפרסם את החומר ששלח לתחרות כולו או חלקו בכל עת ,בכל מדיה ללא בקשה.

 .13המשתתף בתחרות מתחייב לשפות את עורכי התחרות ,מנהליהם או מי מטעמם ,מיד עם דרישתם
14B

הראשונה בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,תביעה או דרישה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד(
של צדדים שלישיים כלפי מי מהם ,אם הפר במישרין ו/או בעקיפין תנאי תקנון זה או את תנאי
השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של גילוי דעת ו/או אם זכה בפרס ,הפר או לא קיים במעשה
ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

 .14מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר ,כי עורכי התחרות או מי מהם או מטעמם לא יישאו באחריות
15B

במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה

16B

שעליו לנקוט ,לרבות ,אך לא רק ,מחלוקת בין צד שלישי כלשהו

תנאי התחרות:

בס"ד
 .15עורכי התחרות יפרסמו את קיום התחרות בעיתון ו/או באתר ,לפי שיקול דעתם ,ויקראו למשתתפים
17B

לקחת חלק בתחרות.

 .16ההרשמה לתחרות תהיה באמצעות משלוח סיפור מקורי קצר העומד בקריטריונים של התחרות ,לפי
18B

התקנון ,לכתובת המייל של המערכת בלבד. gdaat@pisrael.com :

 .17התחרות תפתח להרשמה בע"ה ביום שישי ח' כסליו התשע"ו  20.11.15וההרשמה תסתיים ביום כ'
19B

טבת התשע"ו  15.12.11בשעה ) .24:00להלן " :תקופת הרישום"( משתתפים שהסיפורים שלהם
לא יעמדו בקריטריונים של התחרות ו/או לא יגיעו באופן מלא ו/או תקין ,לעורכי התחרות בתקופת
הרישום לא יוכלו לקחת חלק ולהשתתף בתחרות.

 .18בתחרות ישתתף כל אדם אשר ליבו חפץ לכתוב סיפור קצר העונה לדרישות התחרות.
20B

מהלך התחרות:
21B

 .19התחרות תיערך בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ובכפוף לשיקול דעתם המוחלט של עורכי
2B

התחרות.

 .20ההרשמה לתחרות – המשתתפים ישלחו למייל המערכת את הסיפור המקורי שכתבו בעצמם בלבד
23B

ושלא פורסם במקום אחר .בין היתר יתבקשו המשתתפים לצרף לסיפור פרטיים אישיים כגון שם,
טלפון וכתובת ליצירת קשר.

 .21הקריטריונים הרלוונטיים לתחרות יהיו כדלקמן )ובכפוף לשינויים לפי שיקול דעת עורכי התחרות(:
24B

.21.1

סיפור קצר שאינו עולה על  700מילים.
57B

.21.2

סיפור מקורי.
58B

.21.3

הסיפור נכתב במיוחד לתחרות ולא פורסם במקום אחר.

.21.4

הסיפור יהיה בנושא בטיחות בדרכים ,או פיקוח נפש ובין אדם לחברו.

59B

60B

 .22הסיפורים ידורגו על פי קריטריונים פנימיים ,על ידי מערכת גילוי דעת ומי מטעמם.
25B

בס"ד
 .23הזוכים או מי מטעמם לא יוכלו לערער על תהליך הדירוג ועל הדירוג עצמו.
26B

 .24שלושת הזוכים בדירוג הגבוה ביותר על פי תקנון המערכת יוכרזו כזוכים ויקבלו את הפרסים
27B

המפורטים מטה ייתכנו פרסי תנחומים על פי שיקול המערכת.

 .25המשתתף נותן בעצם שליחת הסיפור את הסכמתו לתנאי התחרות ,לפרסום הסיפור בעיתונות או
28B

בכל מקום שתבחר מערכת גילוי דעת ,לצד שמו של הכותב.

 .26שמותיהם של הזוכים בתחרות וסיפוריהם יפורסמו בעיתון ובאינטרנט וזאת בהיקף ובמקום על פי
29B

שיקול דעתה של המערכת.

30B

הזכייה בפרס:

 .27כל אחד משלושת הזוכים בתחרות יקבל פרסים ,שיינתנו כל אחד פרס אחד לפי רמת זכייתו ,כמפורט
31B

להלן:

.27.1

פרס ראשון – חופשה חלומית בכינר גליל.

.27.2

פרס שני  -מצלמה איכותית מבית .4h camera

.27.3

פרס שלישי – ארוחה זוגית במסעדת השף ,איגן מיגן.

.27.4

בנוסף  10סיפורים שיבחרו יזכו במנוי שנתי על הרמב"ם היומי )באחריות הרמב"ם היומי

32B

3B

34B

35B

ובאחריותם בלבד גם על הפרס וגם על ניהול המנוי(.

.27.5

ועוד  10סיפורים שיבחרו יזכו במנוי על מגזין לנשמה)באחריות מגזין לנשמה וכל המשתמע
36B

מזה(.

 .28המערכת שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל זכייתו של זוכה בפרס ,באחד המקרים האלה:
37B

.28.1

חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה הטוען לזכייתו;

.28.2

סירובו של הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירובו לפרסום הסיפור.
39B

38B

בס"ד
.28.3

כל סיבה אחרת אשר יש בה ,על פי הדין או על פי התקנון ,לעכב או לבטל את מסירת הפרס
40B

ו/או לממשו.

 .29עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לעשות ככל שיחליטו עם פרס )או חלקו( שלא חולק מכל
41B

סיבה שהיא.

 .30לא מילא הזוכה אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה ,כולן או מקצתן ,לא יהיו עורכי התחרות
42B

חייבים לממש את זכייתו.

 .31עורכי התחרות יהיו זכאים לעשות כל שינוי בפרטי הפרסים המופיעים במודעה ובתקנון.
43B

בס"ד
 .32המערכת אינה אחראית לטיב ולתקנות השירות שיקבלו הזוכים מאת הגופים נותני הפרסום )כינר,
 ,H4מסעדת איגן מיגן ,הרמב"ם היומי ,לנשמה וכו'(.

 .33לאחר הזכייה יגיע הזוכה למשרד פרסומי ישראל ,בכתובת שטנר  3ירושלים בכדי לקבל את הפרס
4B

לאחר תיאום מראש מול המזכירה בטלפון .02-6524649

זכויות יוצרים ופרטיות:
45B

 .34המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה לרבות מכוח חוק
46B

הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981וחוק זכויות יוצרים ,תשס"ח – .2007

 .35המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה בדבר זכויות יוצרים בכלל החומרים ,ממין וסוג כלשהו,
47B

שיוגשו במסגרת השתתפותם בתחרות .ידוע למשתתפים כי לעורכי התחרות הזכות לפרסם ,בעיתון
ובאתר ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,תמונות ,סרטונים ,טקסטים או חלק מהם ,והמשתתפים מביעים
מראש את הסכמתם לכל שימוש שהנ"ל יעשו בחומרים.

 .36המשתתפים מתחייבים ומצהירים כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם בחומרים
48B

שהועברו על ידם לעורכי התחרות במסגרת השתתפותם בתחרות .ככל שיש בתמונות ו/או בסרטונים
ו/או בטקסטים ו/או בחומרים אחרים זכויות לצדדים שלישיים כלשהם ,מתחייבים המשתתפים להשיג
את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכויות לכל שימוש על ידי עורכי התחרות במסגרת התחרות כאמור
לעיל.

 .37כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות ,לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,סימני מסחר וסודות מסחריים ,ככל
49B

שישנם ,הנם רכושם הבלעדי של קרן אביה ו/או מערכת גילוי דעת ,או של צדדים שלישיים שקרן
אביה ו/או מערכת גילוי דעת קיבלו מהם רישיון שימוש כדין .זכויות אלה חלות בין השאר על כל
תוכנה ,קוד מחשב ,קובץ גרפי ,שמות וסמלים מסחריים )לוגו( ,טקסט וכל חומר אחר הכלול בתחרות.
אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של
עורכי התחרות בכתב ומראש.

תנאים נוספים:
50B

בס"ד
 .38ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו .לא תהיה למשתתף כל טענה ,תביעה או
51B

דרישה כלפי קרן אביה ו/או מערכת גילוי דעת ו/או מי מטעמם ,בגין תכונות התחרות ,הוראותיו,
מגבלותיו ,דרך ניהולו ,והכללים בדבר הזכייה בפרסים ואיכותם .עורכי התחרות אינם מתחייבים כי
התחרות לא תופרע ותתנהל ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה
לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות.

 .39בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות
52B

התקנון ניתנת לעורכי התחרות זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים
ו/או את כל הגורמים המעורבים בתחרות.

53B

דין ,שיפוט והתיישנות:

 .40הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה
54B

לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים .תקופת ההתיישנות לכל תביעה בכל עניין הנובע במישרין
ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ) 12חודשים( ממועד סיומו .מובהר כי אין באמור
בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  11לעיל.

סופיות תנאי ההשתתפות:
5B

 .41האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג ,הצהרה ,התחייבות ,פרסום
56B

וכיו"ב אשר ניתנו ,אם ניתנו ,על ידי עורכי התחרות ו/או האתר ו/או מי מטעמם ,או על ידי כל גורם
אחר .עורכי התחרות רשאים לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות ,כולם או חלקם ,לפי שיקול
דעתם הבלעדי ,ובכלל זה את שלבי התחרות ,תנאי הסף ,הקריטריונים והפרסים ,והודעה בדבר
השינוי תפורסם באתר .השינוי יכנס לתוקפו בתוך  24שעות ממועד פרסומו כאמור ,ותחול על
התחרות מיום כניסתו לתוקף ואילך.

