תקנון הגרלת "מפה ומצה" 2019 -
הגדרות
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (להלן "המועצה") מקיימת תחרות נושאת פרסים בפעילות
מיוחדת בפסח המתרחשת ב  12אתרי מורשת ברחבי הארץ ,פסטיבל "מפה ומצה" .פרטי
ההשתתפות בהגרלה יפורטו להלן ,בתקנון זה.

פרשנות
 .2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ל פרסומים אחרים כלשהם
בדבר התחרות ,לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת ,תגברנה הוראות תקנון
זה לכל דבר ועניין.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו /או רבים.

4.4

 .2.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

השתתפות בהגרלה
 .3.1בהגרלה זכאי להשתתף כל אדם אשר העלה כתגובה לפוסט הראשי תמונה לצד אחד השלטים
הכחולים ברחבי הארץ  ,או שלח את תמונתו או את תתמונת השלט הכחול בלבד לדוא"ל
edu@shimur.org.il
 3.2מובהר כי העלאת תמונה או שליחתה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.

ההגרלה
 .4.1ההגרלה תחל ביום שני ה  15.4.2019-ותסתיים ביום ראשון ה "( 28.4.2019-תקופת ה
הגרלה").
 .4.2המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת ההגרלה ,להקדימה או
להאריכה ,ללא הודעה מראש.
 .4.3במהלך תקופת ההגרלה יוזמנו המשתתפים להשתתף בה ע"י העלאת תמונה שלהם (כאשר הם
מצלמים או מצולמים) לצד אחד מן השלטים הכחולים של המועצה לשימור אתרים בישראל
4.4

האחריות לשליחתן התקינה של התמונות למועצה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם,
חלה אך ורק על המשתתף ,ולמועצה אין ולא תהיה כל אחריות בגין שלית תמונות שלא נשלחו
באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.

הפרס ובחירת הזוכים
 .5.1בין כל המשתתפים שייכללו במאגר המועמדים הפוטנציאליים לזכיה בסוף תקופת ההגרלה יוגרל
פרס – סוף שבוע משפחתי בצפון הנגב ,הכולל לינה בצימר כפרי ,טיול אופניים לכל המשפחה ,סל
פיקניק משפחתי מתוצר מקומית ,ארוחת שף וסיור חקלאי לכל המשפחה.
 .5.2ההודעה לזוכה בפרס תימסר על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה באחד (או יותר) מן האמצעים
הבאים :טלפון ,דואר אלקטרוני Facebook, SMS,בסמוך לתום תקופת ההגרלה.
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 .5.3במידה ולא אותר הזוכה המקורי בתוך  24שעות וזאת חרף מספר ניסיונות סבירים לאתרם ו/או לא
עמד הזוכה המקורי באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ,יועבר הפרס למשתתף הבא
לאחר הזוכה המקורי ("הזוכה החלופי") .במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי תהא בטלה.

 .5.4ההוראה הקבועה בסעיף  5.3לעיל לעניין הזוכה המקורי תחול גם לגבי כל זוכה/ים חלופי/ים,
ככל שיהיה/וכזה/כאלו ,בשינויים המחויבים.
4.4

הפרס הינו אישי למשתתף הזוכה בלבד ואינו ניתן להסבה ,לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא
בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

 .5.6המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שהיא מוצאת
לנכון אם על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף במשחק משום הפרה של הוראות
תקנון זה ו/או הדין.
 .5.7המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי ,עלפי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.8הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרס ופוטר בזאת את המועצה מאחריותה
לפרס.

סודיות והגנת הפרטיות
 .6.1ההשתתפות והזכייה בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת שונים ,לרבות אך לא רק
לצורך קידום מכירותיה של המועצה ושל הגופים המסחריים המענקים את הפרסים.
בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ברדיו ובעיתונות ו/א ו בכל
מדיה אחרת כפי שהמועצה תמצא לנכון.

אחריות
 .7.1המועצה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו
פרטי המשתתף במערכת ו/או לא נקלטו תמונות המשתתף .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
לא תהיה המועצה ו/או מי מטעמה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות
ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור .המועצה אינה אחראית
לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף.
 .7.2המשתתף מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות התקשורת,
המחשוב והרישום שהינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה ,לרבות תקלות
הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תתכנה תקלות טכניות שימנעו,
בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/א ושיבוש תוצאה או מועד השתתפות.
 .7.3למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי כנגד פעולה אשר תנקוט המועצה ו/או מי
מטעמה עקב תקלה או\ו טעות ,כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו /או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב הפעולות כאמור .המשתתף ו/או הזוכה מוותר
בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או כל מי שפועל מטעמה,
בהתרחש מקרה כאמור.
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 .7.4ההשתתפות ומימוש הפרס הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/א ו הזוכה ,והמועצה לא
תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,אבדן או הוצאה שיגרמו
למי מהמשתתפים ו/או מהזוכים בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם ההגרלה ו/או עם
הפרס ו/או עם מימושו.
 .7.5המשתתף ו/או הזוכה מצהיר בזאת כלפי המועצה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו
או מטעמו ,כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי המועצה ו/או כל הפועל מטעמה בכל הקשור
במישרין או בעקיפין בהגרלה .ההשתתפות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה
והמועצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתתף ו/או הזוכה בהגרלה לכל נזק גוף
ו/או רכוש ו/א ו אובדן ו/או הוצאה אשר יי גרם למשתתף ו/או לזוכה ו/או למי מטעמו ,בקשר
ישיר או עקיף עם ההגרלה.
 .7. 6המועצה ו/או מי מטעמה ,לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרס המוענק במסגרת ההגרלה ,לרבות
טיבם ואיכותם ,ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בהם ו/או למי מטעמו או לכל צד שלישי.

כללי
 .8.1תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בהגרלה והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את
זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בהגרלה ,מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 .8.2המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על
שינויו .כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.
 .8.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בהגרלה הינה לצורכי שעשוע,
וכי בכל מקרה ההשתתפות בהגרלה לא תקים למשתתף כל עילה ,טענה או תביעה הקשורה
במישרין או בעקיפין עם ההגרלה ,ניהולה ,תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 .8.4המועצה רשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,
את ההגרלה ו /או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרס ,בהודעה אשר תתפרסם
באתר בו מת פרסם תקנון זה ו/או באתר המועצה לשימור אתרים ו/או באמצעות הדואר
האלקטרוני  .מוסכם ,כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים ו/או
הזוכים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הההגרלה.
 .8.6סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט
המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 .8.7תקנון ההגרלה ניתן לעיון במהלך תקופת ההגרלה באתר האינטרנט של המועצה לשימור אתרים.
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