תחרות מפת החוויות של קק"ל
קרן קימת לישראל
________________________________________________________
עורכת הפעילות /התחרות  :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 –  E YAROKאו מי מטעמה.
א" .הפעילות" :אנחנו מזמינים את הגולשים לנעוץ נקודה על מפה הווירטואלית ,בדגש על מיקום
מסלולי /אירועי/יערות קק"ל ,ולספר חוויות שונות שצברו במקומות אלו .כל גולש אשר מעוניין
להשתתף בתחרות מוזמן להשאיר פרטים (שם ,מייל וטלפון) .מבין המשתתפים שהשאירו את
הפרטים יתכן ויזכו שתי משתתפים ומשפחותיהם (עבור ההורים ו 2-או  3ילדים) בלינה בפארק
הירדן  ,הכל בהתאם לעמידה בהוראות תקנון זה.
ב" .מיניסייט" :דף הנמצא באתר  E YAROKשל החברה לצורך התחרות;
ג" .משתתף בתחרות" :מי שהשתתף בתחרות זו ונועץ במפה חוויה הוירטואלית ,משתף סיפורו
הקשור למיקום החוויה ומשאיר את פרטיו במיניסייט .במידה וקטין ישתתף בתחרות,
אפוטרופוסו של הקטין מאשר בזאת ובעת שליחת סיפור החוויה ,כי מאפשר ומאשר את השתתפות
הקטין בתחרות( :להלן "שליחת סיפור החוויה"" ,המשתתף"" ,התחרות"" ,הפעילות",
"המיניסייט" " ,"" ,הקטין" ו" -האפוטרופוס").
ד .משתתף בפעילות ,אחראי על שליחת החוויה למיניסייט כאמור וקק"ל ו/או ממטעמה לא תהיה
אחראית בכל אופן שהוא לתקלה כלשהיא בשליחת החוויה ו/או אי קבלת סיפור החוויה.
ה .שניים ( )2מהמשתתפים אשר שלחו את החוויה שלהם ,השאירו את פרטיהם ואשר נבחרו ע"י הרכב
שופטי התחרות יוכלו אולי לזכות בפרס ,הכול בהתאם לתקנון זה והכול בכפוף לעמידתם בהוראות
הפעילות ולתנאי הפעילות כהגדרתן להלן (להלן" :המשתתף הזוכה").
ו" .הוראות הפעילות" :ההוראות המופיעות בתקנון זה.
ז" .הפרס" :הפרס שיוענק לכל אחד משני המשתתפים שהוכרזו כזוכים לפי התקנון .הפרס יוענק ע"י
קק"ל :לינה בפארק הירדן
(להלן" :הפרס").
ח .החברה ומי מטעמה ,יפנה לזוכה – בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הזוכה ,בהודעת זכייה ותבהיר
לזוכה את אופן קבלת ומימוש הפרס .אין החברה ומי מטעמה אחראית על מסירת פריטי המשתתף
ו/או הזוכה ועל כל משתתף ,לוודא שרשם את פרטיו באופן מדויק.
ט" .תוקף למימוש הפרס" :עד ליום . 31.12.18
י .מספר הפרסים :פרס לכל אחד מ 2-הזוכים.
יא" .הודעת זכייה" :הודעת החברה על זכייה בפעילות ועל זכאות לפרס .ההודעה על הזכייה בפרס
תינתן לכתובת המייל שהמשתתף הזין בטופס או לנייד שהשאיר.
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 .2פרשנות
א.
ב.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 .3תקופת הפעילות – (תחרות מפת החוויות)
הפעילות תיערך בתאריכים( 15.02.2018 – 15.03.2018 :להלן" :תקופת הפעילות").
לקק"ל הזכות לדחות ,להקדים ,לבטל ,לשנות מועדי התחרות ותאריכים הנ"ל.
החוויות אשר תשלחנה ע"י המשתתפים יובחנו ע"י צוות שופטים המורכב מנציגי קק"ל ו/או מטעם
קק"ל ,לפי מקוריות היצירתיות החוויה .שתי החוויות אשר קיבלנו את הציון הגבוה ביותר יוכרזו
כחוויות הזוכות והודעה תשלח לכל משתתף הזוכה .קק"ל שומרת לעצמה זכות שלא להכריז על זוכים
וזאת ללא צורך בלנמק ולא יהיה למשתתף כל טענה/דרישה/תביעה נגד קק"ל ומי מטעמה.
 .4תנאי הפעילות
א .אל הזוכים תישלח הודעה פרטית במייל או באמצעות הטלפון הנייד .באחריות הגולש לבדוק את
תיבת ההודעות שלו.
ב .המשתתף הזוכה יהיה זכאי לקבל פרס אחד בלבד והזוכה ידאג לפעול בהתאם להוראות החברה
לשם קבלת הפרס.
ג .פרס אחד לזוכה יאומת על ידי שם ,טלפון נייד ,כתובת מייל או כל פרט מזהה אחר ואישור כי אכן
הוא זה שהשתתף בפעילות.
ד .חל איסור מוחלט על עובדי החברה ו/או מי מטעמה להשתתף בפעילות.
 .5תנאי הפרס
א .משתתף בפעילות אשר החוויה שכתב זכתה כאמור ועומד בכל הוראות הפעילות ,תשלח לו הודעה
על זכיית הפרס.
ב .הפרס הינו אישי למשתתף הפעילות ,ואי אפשר להעבירו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
ג .הפרס הניתן במסגרת הפעילות אינו ניתן להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או
מוצר אחר.
 .6הבהרות והסכמות המשתתף בפעילות
א .אין לפרסם בעמוד החברה ,במיניסייט ,בפייסבוק ובכל מדיה אחרת של החברה תמונות ,סיפור
חוויה ,טקסט 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 תוכן שאין בו אמת ,מטעה ,מסלף או נחזה על פניו להיות שקרי ,מטעה או מסלף
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
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ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיה אחראית להפרת זכויות אלה ,לרבות הפרת זכויות יוצרים ,תוכן
התכנים ו/או לאופי כיתוב הטקסטים וכו'.
ב.

עם שליחת החוויה כאמור ,המשתתף נותן את הסכמתו לחברה להשתמש בפריטי המשתתף ו/או
ולפרסם את פריטיו הן בדף הבית של החברה הן בעמוד החברה באינסטגרם ובפייסבוק ובכל מדיה
אחר ,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.

ג.

משתתף הפעילות מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה שומרת לעצמה על הזכות שלא להכריז על
זוכה ולא לפרסם על דבר הפעילות ו/או לפסול משתתף עקב אי קיום הוראות התקנון או ללא כל
צורך במתן סיבה ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי .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 וכן מתחייב לשלוח אך ורק את החוויה שלו למיניסייט ולא כל חומר/
תמונה/צילום או כל חומר אחר למיניסייט (להלן" :החומר") .החברה שומרת לעצמה הזכות
להוריד ו/או למחוק ו/או לבצע כל פעולה בכל עת בכל החומר אשר עלה למיניסייט – אם עלה –
ולא יהיו למשתתף כל טענה/דרישה ו/או תביעה כנגד קק"ל ו/או כנגד מי מטעמה בעניין זה.

ד.

על אף האמור לעיל ,מובה ר כי החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות לחומר שיועלו
ויפורסמו על ידי משתתפי הפעילות ,ולא תהא למשתתפי הפעילות או לצד שלישי כלשהו טענה
כלפיה בעניין זה.
משתתפי הפעילות יישאו באופן בלעדי ומלא באחריות לחומר אשר יפורסם – אם יפורסם -על ידם
על כל המשתמע מכך ,לרבות בכל מקרה שבו החומר 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 לכל נזק ,הפסד ,אובדן מכל סוג ,אי נוחות ,תשלום ,הוצאה ,עוגמת נפש וכיוצא באלו

לתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש ולמי מטעמו ולכל צד שלישי בשל שימוש בחומר.
ה.

לחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לשימוש שייעשה (שלא על ידה) בחומר על ידי מי שיצפה בחומר

או ייחשף לו בדרך כלשהי ,וידוע למשתתף הפעילות כי דף הבית של החברה ועמוד הפייסבוק יהיו
חשופים לכל דורש ,לרבות מי שאינם לקוחות החברה ו/או משתתף בפעילות.
ו .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להפסיק/לדחות/לבטל/להאריך/להשהות/לחדש את
הפעילות ומועדיה בכל עת וללא הודעה מוקדמת מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק ,ותוכל גם לא
להכריז על זוכה/זוכים בכלל וזאת מכל סיבה שהיא ולא יהיו למשתמשים ולמי מטעמם כל
דרישה ,טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
ז .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 בפעילות מהווה את הסכמתו לכל דבר ועניין
להוראות הפעילות והתקנון.
ח .המשתתף מתחייב בזאת כי יפצה וישפה את 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.
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ט .מובהר כי במקרה של הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ,תבוטל השתתפות המשתתף ו/או זכייתו
ולא יהיה למשתתף האמור כל דרישה/טענה/תביעה נגד קק"ל ומי מטעמה.
 .7כללי
עורכת הפעילות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת להפסיק ,לבטל ,להשהות ,להאריך
או לקצר את משך הפעילות וכן לשנות ו/או להחליף את הפרס ולא יהיה למשתתף כל
טענה/דרישה/תביעה נגד קק"ל ומי מטעמה. .
 .8זכויות יוצרים
רעיון הפעילות וכל מה שמשתמע מכך ,בכל מדיה של החברה  ,שם הפעילות והסמלים המפורסמים
באתר ו/או במיניסייט על ידי החברה או מי מטעמם ,הינם בבעלותה הבלעדית של קק"ל והיא בעלת
זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בהן ,לרבות העברתן לכל אדם ,והכל ללא כל תשלום
למשתתף וללא צורך בקבלת הסכמתו.
לקק"ל תהא הזכות להשתמש בתמונות לכל צורך עכשווי ועתידי שהוא במסגרת הפעילות או מחוצה לה
וזכויות היוצרים על התמונות הינן בלעדיות לקק"ל.
קק"ל מכבדת את בעלי זכויות היוצרים  ,ולכן אדם הסבור שהופרו – לטענתו -זכויות היוצרים שלו על
פי כל דין ,מתבקש לפנות לקק"ל באמצעי הקשר המצוינים מטה .אין באמור בתת סעיף זה ,כדי להודות
בהפרה הנטענת או להטיל על קק"ל כל אחריות ו/או תשלום פיצויים בגין ההפרה הנטענת.
מובהר ומוסכם כי החוויה וכל זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהם בפעילות ובכלל זה זכויות
היוצרים ,יהיו של הקק"ל ,והקק"ל תהיה זכאית לפרסם או לא לפרסם ,את הפעילות בכל עת ולפי
שיקול דעתה ללא צורך בקבלת הסכמת המשתתף וללא צורך בתשלום כלשהוא.
למענה על כל שאלה הנוגעת לתחרות זה ,אפשר ליצור עמנו קשר דרך המייל :

. info@eyarok.org.il
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