
 תקנון התחרות

 כללי .1

תחל מרגע תחרות נושאת פרסים  כתעור"( האוניברסיטה" -אריאל בשומרון )להלן  אוניברסיטת 1.1
 23.05.2018 בתאריךלהרשמה ותיסגר  09:00בשעה  09.05.2018שהפוסטים בפייסבוק יעלו לאוויר ביום 

 .בבוקר 10:00בשעה 

 . "(הפרס)להלן: " , בכפוף להוראות התקנוןיוגרלו טאבלט, שובר מתנה ושובר לארוחה זוגיתבתחרות  1.2

  מפורטים בתקנון זה.הבתנאים התחרות, קנון זה נועד להסדיר את האופן שבו תתקיים ת 1.3

 הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות. 1.4
, וללא הודעה האוניברסיטה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי 1.5

 מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. 1.6

 .תחרותרשאים להשתתף ב אינםובני משפחותיהם  ממרכז שירות לסטודנט יודגש, כי עובדי האוניברסיטה 1.7
 נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי  1.8

 

   השתתפות בתחרות: .2

כל מי שחלים בו כל  - "משתתףבתחרות יוכלו לזכות רק משתתפים העומדים בהגדרת משתתף בסעיף זה. "

 התנאים הבאים באופן מצטבר:

  שנים ומעלה. 18מי שהינו בן  2.1
 אוניברסיטה.סטודנט במי שהינו  2.2
 בלבד. 10:00בשעה  23.05.2018יום לתחרות עד ל שלח תמונהמי ש 2.3
 התקנון.מותנית בהסכמתו ובהתחייבותו של המשתתף לנוסח  תחרותההשתתפות ב 2.4
 אין בתקנון זה כדי לפגוע בכללי ונהלי האוניברסיטה.  2.5
 תפים בתחרות.תהמשאין הגבלה למספר  2.6

 
 ההרשמה לתחרות .3

 לשם השתתפות בתחרות יש לבצע את הפעולות הבאות: 3.1
אוניברסיטת –המועלה בעמוד מרכז שירות לסטודנט ה לפוסט להעלות תמונעל המשתתף  .3.1.1

 אריאל או/ו אוניברסיטת אריאל
 לכמות התמונות שיכול כל משתתף להעלות לפוסט בדף הפייסבוק באשר אין הגבלה  .3.1.2
 .את הפוסטעל המשתתף לשתף  .3.1.3

  )!(. בלבד 10:00בשעה  23.05.2018 יום  דתתאפשר עההרשמה לתחרות  3.2
מהווה אישור מצד המשתתף כי קרא את התקנון והוא  בתחרות כאמור למען הסר ספק, ההשתתפות 3.3

הוראות התקנון, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון כל מסכים לאמור בו ומקבל עליו את 
 יחולו עליו ויחייבו אותו.

 
 אופן בחירת הזוכים בתחרות .4

אותנטיות, מקוריות ומשקף את הזוכים ייבחרו על ידי וועדה שתשפוט את התמונות על פי הקריטריונים הבאים: 

 . המהות האמתית של תקווה ישראלית



 התחרות ותוצאותיה .5

של  יוכרזו בדף הפייסבוק 24.05.18בתאריך פרס. ה יוגרל כל המשתתפים בתחרות כמפורט בתקנון זה, מבין 5.1
תוצאות התחרות הן סופיות ולא ניתן יהיה לערער , "(הודעת הזכייה" -)להלן  האוניברסיטה הזוכים בתחרות

 ו/או להשיג על החלטה זו.
 הפרס הוא אישי ולא ניתן להעברה. 5.2
על הזוכים להצטייד בתעודת זהות ובכל מסמך נוסף שידרשו להציג לצרכי זיהוי על ידי נציג האוניברסיטה  5.3

 הפרס.  לשם קבלת
 הזוכים יחתמו על טופס שהם מאשרים את קבלת הפרס. 5.4

לאחר מסירת הפרס לידי הזוכים, לא תהא חייבת האוניברסיטה בשום חבות כלשהי כלפי המשתתף  5.5
 שזכה, לרבות כל נזק שייגרם לו באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה מקבלת הפרס. 

את שמם, את פרטיהם ותצלומיהם של הזוכים הבלעדי,  הלפרסם, על פי שיקול דעת תרשאיהאוניברסיטה  5.6
מצא לנכון, ועצם תיכפי ש ובדפוס באמצעי התקשורת ,בפרס)אשר מופיעים בתמונת הפרופיל בפייסבוק( 

 מהווה הסכמתם של המשתתפים לפרסום כאמור.זו  תחרותההשתתפות ב
 

 יםתנאים לקבלת הפרסה .6

 .להזדהות בתעודה מזהה לשם קבלת הפרסוף בכפהפרסים  קבלתיהיו זכאים לבתחרות הזוכים 

 שונות .7

בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. האוניברסיטה ו/או מי  ההשתתפות 7.1
מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר 

  להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש בפרסים.
שנרשם לתחרות, מתחייב לשפות את האוניברסיטה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן,  משתתף 7.2

הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר 
כיסויי כל לדאוג ל ףועל המשתת, המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה

  .יטוח הנדרשיםהב
 כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי נציג מטעם האוניברסיטה. 7.3
הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי  7.4

וניברסיטה, בכל עניין אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד הא-המשפט המוסמכים במחוז תל
 הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנים עשר חודשים ממועד סיומה.

המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות  7.5
 כמפורט בתקנון.

 של האוניברסיטה. פייסבוקדף הבהודעה פרטית ב האוניברסיטה לשאלות נוספות ובירורים ניתן לפנות אל 7.6
 


