תקנון תחרות – מחנה קיץ 2017
.1

כללי

 .1.1תנועת הצופים העבריים בישראל )ע"ר( ) 400284558להלן "התנועה" או "הצופים"( מודיעה על עריכת
תחרות נושאת פרסים לקראת המחנה שיתקיים בקיץ  ,2017הכל בהתאם להוראות המפורטות להלן.
 .1.2כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.
 .1.3כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד.
 .1.4הגדרות:
" .1.4.1עמודי התנועה" – הפרופיל הרשמי של התנועה ברשתות החברתית  Facebookו-
.Instagram
" .1.4.2רשת חברתית" – הרשתות החברתיות  Facebookו Instagram-בלבד.

.2

התחרות

התנועה תפרסם  3חידות באופן הדרגתי ,כך שהחידה הראשונה תתפרסם בעמודי התנועה ועל גבי עלון פרסומי
המשווק את מחנה הקיץ ,ושתי חידות נוספות יפורסמו בעמודי התנועה במועדים מאוחרים יותר .כל משתתף
רשאי להציע פתרונות לחידות שתתפרסמנה ,כאשר המשתתף שיענה באופן המהיר והמדויק ביותר יוכרז כמנצח
ויזכה במימון מלא למחנה הקיץ.

.3

מי רשאי להשתתף בתחרות

 .3.1התחרות מיועדת לכל חניכי התנועה אשר עומדים בתנאים המפורטים בתקנון זה )להלן ביחד:
""המשתתף" או "המשתתפים" ,לפי העניין(.
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 .3.2למרות האמור בסעיף  3.1לעיל ,עובדי התנועה וחברי הנהגות התנועה ,לרבות בני משפחותיהם ,אינם
רשאים להשתתף בתחרות .לעניין סעיף זה" -בן משפחה" -בן זוג ,הורה ,ילד ,אח/ות.
 .3.3בהשתתפותו בתחרות מצהיר ומאשר המשתתף ,ובמקרה של משתתף קטין ,מצהירים ומאשרים גם הוריו
או אפוטרופוסיו החוקיים ,כי הם קראו ,הבינו ומקבלים את תקנון זה וכל הוראותיו ,וכי הם פוטרים את
התנועה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר לתחרות ותנאי ההשתתפות
בה ו/או רישום אליה ו/או לתקלות כלשהן בקשר עם התחרות ,וכי הם מוותרים על כל טענה הקשורה
באלה ללא יוצא מן הכלל.
 .3.4יובהר כי עצם מענה על חידה בתחרות תחשב להסכמת המשתתף ,ובמקרה של קטין גם להסכמת הוריו/
אפוטרופוסיו החוקיים של המשתתף ,לתנאי תקנון זה ולקבלת כל תנאיו.

.4

תקופת התחרות

 .4.1תקופת התחרות הינה החל מיום  1.3.2017ועד ליום ) 5.4.2017להלן" :תקופת התחרות"(.
 .4.2על אף האמור לעיל ,מוסכם כי התנועה תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להודיע בכל עת על
קיצור תקופת התחרות ו/או על הפסקת התחרות ו/או על ביטולה )להלן" :שינוי בתקופת התחרות"(.
 .4.3הודעה על שינוי בתקופת התחרות ,כאמור בסעיף  4.2לעיל ,תפורסם בעמודי התנועה ויראו את
המשתתפים כמודעים אליה מיד עם פרסומה.

.5

תנאי התחרות ואופן בחירת הזוכה

 .5.1התנועה תפרסם שלוש חידות במועדים שונים :החידה הראשונה תפורסם על גבי עלון פרסומי שנועד
לשווק את מחנה הקיץ של התנועה וכן בעמודי התנועה ,ושתי החידות הנוספות יפורסמו בעמודי התנועה
)להלן" :החידות"( .החידות תפורסמנה באופן הדרגתי כך שכל חידה תפורסם רק לאחר שיוכרז עונה
נכונה ביחס לחידה הקודמת.
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 .5.2כל משתתף רשאי להציע הצעות לפתרון החידה ,ללא הגבלת כמות ,כאשר עליו לפרסם את פתרונו ברשת
חברתית יחד עם תיוג העמוד הרשמי של תנועת הצופים ותיוג "#חמיצר_לפסח".
 .5.3משתתף שיענה על החידה באופן המהיר והמדויק ביותר ,וכן יעמוד בתנאי תקנון זה ,יהיה הזוכה בתחרות
)להלן" :הזוכה" או "הזוכים" ,לפי העניין( ,כאשר לכל חידה יהיה זוכה משל עצמה .יובהר כי למר ישראל
זרי ,ממלא מקום דובר התנועה ,ולתנועה עצמה שיקול דעת בלעדי בקבלת ההחלטה לגבי מהו "האופן
המהיר והמדויק ביותר" ,והחלטתם סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 .5.4יובהר כי לא יזכה משתתף בשני פרסים ,אף אם היה המשתתף שענה באופן המהיר ביותר והמדויק ביותר
ביחס לשתי חידות .במצב מסוג זה הפרס בחידה המאוחרת יינתן למשתתף שענה בצורה המהירה ביותר
והמדויקת ביותר לאחר המשתתף שזכייתו נפסלה.
 .5.5מר ישראל זרי יבחן את התשובות שיועלו על-ידי המשתתפים.
 .5.6פיקוח אודות בחירת הזוכה תבוצע על ידי הגב' מירב רז ,מבקרת הפנים של התנועה )להלן" :המפקחת"(.
 .5.7התנועה תודיע לזוכה ,באמצעות דרכי התקשורת הנמצאים בידה או באמצעות הרשתות החברתיות ,על
דבר זכייתו בתוך חודשיים מרגע קריאת תשובתו לחידה.
.6

הפרס

 .6.1הזוכים בתחרות יקבלו מהתנועה מימון מלא למחנה הקיץ של התנועה אשר צפוי להתקיים במהלך קיץ
) 2017להלן" :הפרס"(.
 .6.2מובהר בזאת ,כי הפרס הינו אישי ואינו ניתן להסבה לאחר ,להחלפה ,לשינוי או להמרה בכסף ו/או בשווה
כסף ו/או בכל פרס או מוצר אחר.
 .6.3התנועה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ,מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין
לעכב או לבטל את מסירתו.
 .6.4התנועה רשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה בתחרות תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה או בחוסר
תום לב ,גם אם היה זוכה אף ללא אותו מעשה ,וגם אם המעשה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של התנועה.
במידה והתנועה תפסול זוכה ,הפרס יוענק למשתתף שענה בצורה המהירה ביותר והמדויקת ביותר לאחר
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המשתתף שנפסל.
 .6.5התנועה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ,מכל סיבה שהיא ולא תהיה למשתתף ו/או למי
מטעמו טענה כלפי התנועה בעניין זה.

.7

פרסום התחרות

 .7.1התנועה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפרסם בכל אמצעי תקשורת שהוא ,לרבות אמצעים
אלקטרונים ורשתות חברתיות ,מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי התחרות וכן את החידות.
 .7.2בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג ,תגברנה הוראות תקנון זה
והן אשר תקבענה.
 .7.3התנועה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין במהלך תקופת
התחרות ובין לאחריה ,בכל אמצעי תקשורת שהוא ו/או בכל דרך שתמצא לנכון ,את התחרות והזוכים
וזאת ללא מתן תמורה נוספת כלשהי מעבר לפרס.

.8

שונות

 .8.1ניתן לעיין בתקנון התחרות בעמודי התנועה.
 .8.2המשתתף בתחרות ,ובמקרה של משתתף קטין גם הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים ,מצהירים בזאת כי
אין ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התנועה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או יועציה ו/או מי מטעמה ו/או באי כוחה בקשר לתחרות ו/או לתקנון זה ו/או להשתתפות )או
אי ההשתתפות( בתחרות ,וכן לא תהיה להם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי התנועה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה ו/או יועציה ו/או מי מטעמה ו/או באי כוחה בקשר עם איכות ו/או רמת הפרס ו/או בקשר
עם מימוש הפרס .המשתתף מצהיר ,וכן הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים במקרה של משתתף קטין ,כי
התחייבותו כאמור לעיל הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
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 .8.3התנועה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של התקנון ו/או את תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או
את אופן התנהלות התחרות ו/או להוסיף עליהם ו/או לגרוע מהם ו/או ולבטל את התחרות בכל עת ,ללא
הודעה מראש ומכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בדרך או באופן שיוחלט על ידי התנועה,
ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 .8.4מובהר בזאת ,כי האחריות לקריאת תקנון התחרות מוטלת על כל אחד ממשתתפי התחרות ,ובמקרה של
משתתף קטין גם על הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים ,ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד התנועה בדבר היעדר ידיעת תנאי התחרות ו/או התקנון.
 .8.5בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף ו/או מועמד להשתתפות
בתחרות ,ובמקרה של משתתף קטין גם הוריו של המשתתף או אפוטרופוסיו החוקיים ,כי קרא את
התקנון והוא מקבל עליו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או המעוניין
להשתתף ו/או מועמד להשתתפות בתחרות ,וכן הוריהם או אפוטרופוסיהם החוקיים במקרה של משתתף
קטין ,כי תקנון זה יחול עליו והוראותיו יחייבו אותו לכל דבר ועניין ,וזאת כתנאי יסודי לזכאותו להשתתף
בתחרות ו/או לקבל את הפרס במסגרת התחרות.
 .8.6במידה ואחת או יותר מהוראות התקנון אלו תקבע כבלתי תקפה או בלתי אכיפה ,כל יתר הוראות התקנון
יוותרו בתוקף.
 .8.7הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בתל אביב.
 .8.8תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בתחרות
מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
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