פעילות תחרות צילום סרטונים אתר אופניים 2017
עורכת הפעילות :קרן קימת לישראל
 .1הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא הגדרה מפורטת לצדם להלן ,והגדרתם תחייב את המשתתף בפעילות:
א" .עורכת הפעילות" או "החברה" :קרן קימת לישראל ו"חברת המדיה הדיגיטלית" :חברה אחראית
על ערוץ ה  youtubeעבור עורכת הפעילות.
ב" .הפעילות" :העלאת סרטונים ע"י משתתף בפעילות ,שצולמו על ידי המשתתף ,לערוץ ה youtube
האישי של המצלם ולאחר מכן שליחת קישור לסרטון אל כתובת הדוא"ל eylons@datapro.co.il
החברה תעלה את הסרטון למיניסייט של "סינגל אקשן" ובהמשך ל  youtubeשל "מסלולי
אופניים – בשטח עם קק"ל" .על הסרטונים להיות בנושא צילום וידאו רכיבת אופניים בשטח
(להלן – "הסרטונים" ו" -המשתתף") .שלושים ( )30הסרטונים שיקבלו את מספר הלייקים הגבוה
ביותר עד סוף תקופת הפעילות (להלן" -הסרטנים הנבחרים") ,יועברו מיד לאחר סיום הפעילות
לשיפוטו של חבר שופטים לשם דירוגם וקבלת ציון .יובהר ,כי לייק שנשלח לאחר תום התחרות,
לא ייכלל בספירת הקולות.
ג .הסרטון הנבחר בין כל הסרטונים הנבחרים אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר אשר העניק חבר
השופטים יזכה את בעליו בפרס כמפורט בהמשך (להלן" -הסרטון הזוכה") ,והכול בכפוף לעמידה
בהוראות הפעילות ובתנאי הפעילות כהגדרתן להלן.
ד .במקרה של שוויון בין סרטונים ,זכות ההחלטה נתונה להנהלת אתר "מסלולי רכיבה – בשטח עם
קק"ל" של הקק"ל.
ה .יובהר ,כי במידה ומספר הסרטונים הנבחרים יופחת משלושים ( ,)30כל הסרטונים שהועלו לערוץ ה
 youtubeולאתר המיניסייט של "מסלולי אופניים בשטח עם קק"ל" כאמור יועברו לשיפוט של
חבר השופטים לשם דירוג וקבלת ציון ובחירת הסרטון הזוכה ,בהתאם לאמור בסעיפים ג' ו -ד'
לעיל.
ו" .הוראות הפעילות" :ההוראות המופיעות בתקנון זה.
ז" .הפרס" :חופשת רכיבת אופניים בחו"ל :הכול בהתאם לחוזר המצ"ב של החברה המעניקה את
הפרס (להלן" -חברת הפרס").
ח .יובהר ,כי מרגע הודעה על זכיית הפרס ,על הזוכה לפנות לחברת הפרס וכל המהלכים לקראת
מימוש הפרס  ,כולל אבל לא רק ,הסדרת תאריכי יציאה וחזרה לארץ ,עריכת פוליסות ביטוח לנזקי
גוף ולציוד הסדרת ביטול הנסיעה וכל דבר אחר הקשור להתארגנות מימוש הפרס והנסיעה ,יתבצע
מול חברת הפרס.
ט" .תוקף הפרס" :בהתאם להנחיית חברת הפרס
י" .מלאי הפעילות/פרסים" :פרס אחד בלבד.
יא" .הודעת זכייה" :הודעת החברה על זכייה בפעילות ועל זכאות לפרס בכפוף לתנאי מימוש הפרס
תימסר למשתתף הזוכה.
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יב" .נושא הפעילות" :העלאת סרטונים של המשתתף בנושא רכיבת אופני שטח ברחבי הארץ ,דרך
שליחת קישור לדוא"ל המפורט לעייל,לערוץ ה  youtubeשל "מסלולי אופניים בשטח עם קק"ל"
ולאתר המיניסייט בהתאם להנחיות שתגדיר קק"ל מראש הקשורות לתוכן ,אורך ופורמט הסרטונים
יג" .המשתתף" :יחיד בלבד בעל דרכון בתוקף .תוקפו של הדרכון באחראיות המשתתף בלבד.
 .2פרשנות
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.
א.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
ב.
כלשהם בדבר הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .3תקופת הפעילות
הפעילות תיערך בתאריכים ( 30.6.2017-1.6.2017להלן" :תקופת הפעילות").
בחירת הסרטונים על ידי צוות השופטים תהא בין התאריכים 6.7.2017-2.7.2017
הכרזת הסרטון הזוכה תהיה בתאריך 9.7.2017
 .4תנאי הפעילות
א .יתקבלו סרטונים שיענו על הדרישות הבאות:
 .1יענו על נושא התחרות "היה היה פעם בסינגל קק"ל."...
 .2אורך הסרט לא יעלה על דקה וחצי.
 .3הסרטון לא יכלול בשום צורה תכנים פוגעניים או כאלה שאסורים על פי דין.
ב .כל משתתף בתחרות מתחייב כי הסרטון צולם על ידו בלבד ולא הועתק משום אתר או מקור אחר.
ג .הסרטונים יישלחו לכתובת דוא"ל  eylons@datapro.co.ilויועלו על ידי נציג חברת "דאטה פרו"
לערוץ ה  you tubeשל "מסלולי האופניים בשטח עם קק"ל" ולאתר המיניסייט של התחרות.
ד .שולח הסרטון יצרף את שמו ,שם משפחתו ,טלפון נייד וכתובת מייל ליצירת קשר.
ה .במשך תקופת הפעילות החברה תאתר סרטונים נבחרים שהעלו המשתתפים ,כאמור ,לyou tube-
של "מסלולי אופניים בשטח עם קק"ל" ולאתר המיניסייט וצולמו ע"י המשתתף במהלך רכיבת
אופני שטח ,ואשר זכו במספר הלייקים הגבוה ביותר.
ו.

המשתתף הזוכה יהיה זכאי לקבל פרס אחד בלבד וזאת אף אם יותר מסרטון אחד נבחר בין
הסרטונים הנבחרים .החברה או מי מטעמה תפנה הזוכה לחברת הפרס בדבר הזכייה ,והזוכה
ידאג לפעול בהתאם להוראות החברה לשם קבלת הפרס.

ז .פרס אחד לזוכה יאומת על ידי שם ,כתובת מגורים ,כתובת מייל או כל פרט מזהה אחר ואישור כי
אכן הוא זה צילם בעצמו את הסרטון הזוכה.
ח .חל איסור מוחלט על עובדי החברה ו/או מי מטעמה להשתתף בפעילות .חל אסור השתתפות על
עובדי חברת הפרס וכן חברת המדיה הדיגיטלית .התחרות אינה מיועדת לצלמים מקצועיים.
 .5תנאי הפרס
א .משתתף בפעילות אשר סרטונו זכה כאמור ועומד בכל הוראות הפעילות ,תישלח לו הודעה על
זכיית הפרס.
ב .הפרס הינו אישי למשתתף הפעילות ,ואי אפשר להעבירו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
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ג .הפרס הניתן במסגרת הפעילות אינו ניתן להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או
מוצר אחר.
ד .יובהר ,כי פירוט הפרס לרבות כל מרכיביו הינו באחראיות המלאה של חברת הפרס ואין ולא תהיה
למשתתף בתחרות ו/או למשתתף הזוכה ,כל טענה נגד קק"ל בעניין זה.
 .6הבהרות והסכמות המשתתף בפעילות
א .במקרה של סרטון בו מופיעים ילדים ,משתתף בפעילות יעלה אך ורק סרטון של ילדים שהוא
האפוטרופוס החוקי שלהם ובהשתתפותו בפעילות הוא מצהיר ומאשר כי הינו האפוטרופוס החוקי של
הילד/ים המופיע/ים בסרטון .כמו כן ,מצהיר המשתתף כי כל המצולמים אישרו את הופעתם בסרטון.
ב.

תוכן הסרטונים שיועלו על ידי המשתתף בפעילות יהיה נאות ולא יהיה בו כדי לפגוע במצולמים או
ברגשות הציבור ולא יהיה בסרטונים כולם או בחלקם כדי להוות הפרה של הוראות כל דין.

ג.

אין לפרסם באתר החברה סרטונים ו/או כל תוכן אחר אשר מהווה עבירה על החוק ו/או פגיעה,
עלבון ,עוינות ו/או איום ו/או פורנוגרפיה ו/או אופי מיני ו/או עידוד גזענות ,אפליה ,לשון הרע,
פגיעה ברגשות הציבור ו/או כל תמונה ו/או סרטון ו/או תוכן שאין בו אמת ,מטעה ,מסלף או נחזה
על פניו להיות שקרי ,מטעה או מסלף ו/או סרטון ו/או תמונות ו/או תכנים אשר הזכויות בהם אינן
שייכות למשתמש או שיש בשימוש בהם כדי לפגוע בזכויותיו הקנייניות של אחר כולל קק"ל,
לרבות זכויות יוצרים ,סימני מסחר וכו' .קק"ל ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיה אחראית להפרת
זכויות אלה ,לרבות הפרת זכויות יוצרים ,תוכן התכנים ו/או לאופי כיתוב הטקסטים וכו'.

ד.

עם העלאת סרטון ע"י משתתף בפעילות למיניסייט של החברה ,המשתתף נותן את הסכמתו
לחברה להשתמש בסרטון ולפרסם את הסרטון הן בדף הבית של החברה הן בעמוד החברה
באינסטגרם ובפייסבוק ובכל מדיה ,ללא כל תשלום ו/או בקשה מוקדמת ו/או קבלת אישור מטעם
המשתתף ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עם
פרסום והשימוש כאמור ,לרבות בעניין זכויות היוצרים.

ה.

משתתף הפעילות מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה שומרת לעצמה על הזכות שלא לפרסם סרטון
ו/או להוריד סרטון ו/או תמונה ו/או כיתוב מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
לרבות אך לא רק במקרה שיש בסרטון כדי להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין או שקיים חשש
כי פרסום ו/או הופעה של הסרטון יהווה הפרה של הוראות דין כלשהן ,במקרה שתוכן הסרטון
אינו נאות ,שהסרטון אינה עונה על אילו מהתנאים המנויים בתקנון זה וכיו"ב .בהשתתפותו
בפעילות ,המשתתף נותן את אישורו והסכמתו מראש לאמור לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או
תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

ו.

על אף האמור לעיל ,מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות לסרטונים שיועלו
ויפורסמו על ידי משתתפי הפעילות ואין לה כל חובה שלא לפרסם או לפרסם סרטון כלשהו ,ולא
תהא למשתתפי הפעילות או לצד שלישי כלשהו טענה כלפיה בעניין זה.
משתתפי הפעילות יישאו באופן בלעדי ומלא באחריות לסרטונים אשר יפורסמו על ידם על כל
המשתמע מכך ,לרבות בכל מקרה שבו הסרטון מהווה הפרה של הוראות דין כלשהן ,ולא תהא
להם בעניין זה כל טענה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא .החברה ומי מטעמה לא תישא באחריות
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לכל נזק ,הפסד ,אובדן מכל סוג ,אי נוחות ,תשלום ,הוצאה ,עוגמת נפש וכיוצא באלו לתוצאות
ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש ,למשתתף ,לזוכה ולכל מי מטעמו ולכל צד שלישי בשל

שימוש בסרטונים.
ז.

לחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לשימוש שייעשה (שלא על ידה) בסרטונים שיועלו על ידי
משתתפי הפעילות על ידי מי שיצפה בסרטונים או ייחשף להן בדרך כלשהי ,וידוע למשתתף
הפעילות כי דף הבית של החברה ועמוד הבית באינסטגרם ובפייסבוק יהיו חשופים לכל דורש,
לרבות מי שאינם לקוחות החברה.

ח.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להפסיק/לדחות/לבטל/להאריך את הפעילות בכל עת
וללא הודעה מוקדמת מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק ,ולא יהיו למשתתפים ולמי מטעמם כל
דרישה ,טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

ט .בהשתתפות בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את
הוראותיו .גם אם המשתתף לא קרא את התקנון ,ייראה המשתתף כמי שהסכים שתקנון זה יחול
עליו לכל דבר ועניין ועצם השתתפותו של המשתתף לפעילות מהווה את הסכמתו לכל דבר ועניין
להוראות הפעילות והתקנון.
י.

המשתתף מתחייב בזאת כי יפצה וישפה את האתר ואת החברה ומי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד,
אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא ,שנגרמו או שייגרמו להם והקשורים במישרין או בעקיפין
להפרת תקנון זה ,והוא מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה ודרישה כלפיהם.

 .7כללי
א .עורכת הפעילות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת להפסיק ,לחדש ,לבטל ,להאריך
או לקצר את משך הפעילות וכן לשנות ו/או להחליף את הפרס.
.8

זכויות יוצרים
רעיון הפעילות וכל מה שמשתמע מכך ,לרבות שם הפעילות והסמלים המפורסמים באתר על ידי החברה
או מי מטעמם ,הינם בבעלותה הבלעדית של קק"ל והיא בעלת זכויות היוצרים בהם.
קק"ל מכבדת את בעלי זכויות היוצרים בסרטונים ולכן אדם הסבור שהופרו זכויות היוצרים שלו על פי
כל דין ,מתבקש לפנות לקק"ל באמצעי הקשר המצוינים מטה ,וזאת מבלי להכיר על הפרת זכויות
כאלה או אחרות ע"י קק"ל.
למענה על כל שאלה הנוגעת לתקנון זה ,אפשר ליצור עמנו קשר בטלפון אשר מספרו  02-6707387או
בדוא"לbikekkl@eyarok.org.il :
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