תקנון תחרות – ערים חכמות:
בריטמן אלמגור זהר בע"מ שותפות רשומה מס' ( 5402308885להלן" :עורכת התחרות") עורכת תחרות
שהמנצח בה יזכה בכרטיס זוגי לאירוע  TEDx Jaffaשיתקיים ב  10.07.17בתיאטרון גשר (להלן" :הפרס").
 .1פרשנות:
 .1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .1.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.
 .1.3כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.
 .2כללי:
 .2.1עורכת התחרות תהיה רשאית להפסיק את התחרות ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להוסיף
פרסים ו/או לערוך בה כל שינוי לרבות לגבי מועד התחרות ,בכל עת ,בכפוף להוראות הדין.
 .2.2תקנון התחרות יהיה נגיש לכל אדם ברשת האינטרנט באמצעות קישור ברשתות החברתיות.
 .3פרטי התחרות:
 .3.1תקופת התחרות תהא החל ב  06.07.17בשעה  20:00ועד ה  09.07.17בשעה .14:00
 .4הזכאים להשתתפות בתחרות:
 .4.1זכאי להשתתף בתחרות כל אדם אשר ירשם לתחרות באמצעות הפרסומים ברשתות החברתיות
ואשר מילא את השאלון במלואו.
 .4.2כל אדם רשאי למלא שאלון באמצעות הרשתות החברתיות אחד בלבד.
 .5אופן פרסום התחרות:
 .5.1פרסום בדבר עריכת התחרות יהיה זמין ברשתות החברתיות וההשתתפות בתחרות תתאפשר
באמצעות קישורים ברשתות החברתיות.
 .6מועד עריכת התחרות:
 .6.1התחרות תיערך ברשתות החברתיות החל ב  06.07.17בשעה  20:00ועד ה  09.07.17בשעה .14:00
 .7אופן עריכת התחרות:
 .7.1התחרות כוללת מתן מענה לשאלון בן חמש שאלות שיוצג בפני כל משתתף .ארבע שאלות מתוך
השאלון הינן בצורה של "מבחן אמריקאי" ,כלומר תוצגנה בפני המתחרה מספר תשובות
אפשריות ועל המתמודד לבחור את התשובה הנכונה .השאלה החמישית הינה שאלה פתוחה
עליה יידרש המתמודד להשיב בטקסט חופשי.
 .7.2נציג עורכת התחרות יבדוק את כל התשובות שנשלחו באמצעות הקישורים ברשתות החברתיות
במסגרת התחרות ויחליט ,על פי שיקול דעתו ,מי המתחרה שמספר התשובות לשאלות במבחן
האמריקאי היו הרבות ביותר וכן כי תשובתו לשאלה הפתוחה הינה התשובה הנכונה ביותר.
מתחרה כאמור יוכרז כמנצח בתחרות.
 .7.3לא נמצא שאלון ובו תשובה נכונה לשאלה הפתוחה ,על פי שיקול דעתו הבלבדי של נציג עורכת
התחרות ,לא יוכרז מנצח ולא יחולק הפרס.
 .7.4שאלון שלא ימולאו בו כל הפרטים האישיים ,יפסל.

 .8פרסום תוצאות התחרות:
 .8.1תוצאות התחרות תפורסמנה מיד לאחר סיום בדיקת התשובות לשאלון ובחירת הזוכה.
 .8.2משתתף בתחרות מאשר בזאת כי שם הזוכה יוכרז ברשתות החברתיות בתום בדיקת התשובות.
 .8.3משתתף אשר יוכרז כמנצח אך לא ניתן יהיה ליצור עמו קשר בטלפון עד ה  10.7בשעה  09:00לא
יהיה רשאי לקבל את הפרס.

 .9הפרס:

 .9.1המשתתף אשר יוכרז כזוכה יזכה בפרס הבא :כרטיס זוגי לאירוע .TEDx Jaffa
 .9.2עורכת התחרות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 .9.3עורכת התחרות שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה
בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים ,ובכפוף לקבלת אישורו של עובד עורכת
התחרות לגבי כל מקרה ומקרה:
 .9.3.1חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
 .9.3.2סירוב לאשר בחתימה את קבלת הפרס.
 .9.3.3סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס.
 .9.3.4אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.
 .9.4כתנאי לקבלת הפרס יידרש הזוכה להזדהות באמצעות תעודה מזהה.
 .10אופן מימוש הפרס:
 .10.1עורכת התחרות לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה
בו ו/או בכל חלק ממנו.
 .10.2המנצח בתחרות פוטר את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק,
שיבוש ו/או אי התאמה \ ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר ,אשר יתגלה בפרס.
 .11הצהרות המשתתף:
 .11.1בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא
תקנון זה וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש
להשתתף בתחרות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .11.2המשתתף ו/או המבקש להשתתף בתחרות מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את
עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או
בעקיפין בתחרות נשוא תקנון זה.

