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 2019 -" מפה ומצה" הגרלתתקנון 

   הגדרות

בפעילות פרסים  תנושא תחרותמקיימת מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )להלן "המועצה"( 

פרטי  אתרי מורשת ברחבי הארץ, פסטיבל "מפה ומצה". 12מיוחדת בפסח המתרחשת ב 

 יפורטו להלן, בתקנון זה. הגרלהב ההשתתפות

   פרשנות

אחרים כלשהם מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ל פרסומים בכל  .1.2

תקנון  תומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראו, לרבות אך מבלי לגרוע פרסתחרותבדבר ה

  יין.זה לכל דבר וענ

  רבים.קבה ו/ או נ לשוןלל גם פניה בבלבד וכוות בלשון זכר לצורכי נוחינו בתקנון זה השימוש ה 4.4

  נות. לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרש החלוקה  .3.2 

  הגרלההשתתפות ב

העלה כתגובה לפוסט הראשי תמונה לצד אחד השלטים זכאי להשתתף כל אדם אשר  בהגרלה .1.3

לדוא"ל או את תתמונת השלט הכחול בלבד , או שלח את תמונתו  הכחולים ברחבי הארץ

 edu@shimur.org.il 

  ן זה.מה מצד המשתתף לתנאי תקנווה  הסכמהואו שליחתה  העלאת תמונהמובהר כי  3.2

  הגרלהה

תקופת ה )" 28.4.2019-ה  ראשוןסתיים ביום תו 15.4.2019-ה  שניחל ביום ת הגרלהה   .1.4
  "(. הגרלה

או  ה, להקדימההגרלהות את מועד סיום תקופת שומרת לעצמה את הזכות לשנ המועצה . 2.4

  . , ללא הודעה מראשלהאריכה

בה ע"י העלאת תמונה שלהם )כאשר הם  השתתףיוזמנו המשתתפים ל הגרלהבמהלך תקופת ה  . 3.4

 המועצה לשימור אתרים בישראל מצלמים או מצולמים( לצד אחד מן השלטים הכחולים של

מלאה ותקינה בהם,  צפייה באופן המאפשר מועצהל התמונותהאחריות לשליחתן התקינה של  4.4

שלא נשלחו  שלית תמונות ןאין ולא תהיה כל אחריות בגי מועצהחלה אך ורק על המשתתף, ול

 ה בהם. יבאופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפי

  הפרס ובחירת הזוכים 

 יוגרל ההגרלהבסוף תקופת לזכיה הפוטנציאליים  מועמדיםבין כל המשתתפים שייכללו במאגר ה .1.5

סוף שבוע משפחתי בצפון הנגב, הכולל לינה בצימר כפרי, טיול אופניים לכל המשפחה, סל  – פרס

 פיקניק משפחתי מתוצר מקומית, ארוחת שף וסיור חקלאי לכל המשפחה.

באחד )או יותר( מן האמצעים  המועצהההודעה לזוכה בפרס תימסר על פי שיקול דעתה הבלעדי של   .2.5

  .הגרלהבסמוך לתום תקופת הFacebook, SMS ,יהבאים: טלפון, דואר אלקטרונ
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ו/או לא  שעות וזאת חרף מספר ניסיונות סבירים לאתרם 24קורי בתוך במידה ולא אותר הזוכה המ  .3.5

ורי באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה, יועבר הפרס למשתתף הבא עמד הזוכה המק

  לה.בט המקורי  תהא וכה"(. במקרה  זה  זכאותו של הזלופיהזוכה הח)"לאחר הזוכה המקורי 

 

 ים,יל לעניין הזוכה המקורי תחול גם לגבי כל זוכה/ים חלופי/לע 5.3 ועה בסעיףההוראה הקב  . 4.5

  ים. , בשינויים המחויבלושיהיה/וכזה/כאככל 

מרה, לא הל הפרס הינו אישי למשתתף הזוכה בלבד ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או 4.4

  חר.בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר א בכסף ולא

 יא  מוצאתשומרת לעצמה את  הזכות  לעכב  ו/או  לבטל  את הזכייה  מכל  סיבה  שה המועצה   .6.5

פרה של הוראות  בהתנהלות המשתתף במשחק משום ה שיקול דעתה הבלעדי ישלנכון אם על פי 

  ין. תקנון זה ו/או הד

שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, עלפי  המועצה . 7.5

  לעדי. שיקול דעתה הב

תה מאחריו המועצהזאת את ר בוטופ יחס לטיב/איכות הפרסהזוכה מוותר בזאת על כל טענה ב   .8.5

  לפרס.

  סודיות והגנת הפרטיות

נים, לרבות אך לא רק שו רים באמצעי תקשורתמסוק יותהזכייה בפרס עשויים להוההשתתפות  . 1.6

ושל הגופים המסחריים המענקים את הפרסים.  המועצהלצורך קידום מכירותיה של 

מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ברדיו ובעיתונות ו/א ו בכל  הגרלהבהשתתפותו ב

  ן.לנכותמצא  שהמועצהמדיה אחרת כפי 

  אחריות

לה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו תק לכל באופן כלשהו ה אחראיתמטעמה לא תהי מיו/או  מועצהה .1.7

מכלליות האמור  לעיל,  ועמבלי לגר  .המשתתףתמונות פרטי המשתתף במערכת ו/או לא נקלטו 

ו/או מי מטעמה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות  המועצהלא תהיה  

אינה אחראית   מועצהו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. ה

 המשתתף להשתתף. גביל  את יכולתו שלהלכל פגיעה או נזק העשויים ל

ות, מערכות התקשורת, נף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השוהמשתת  .2.7

לות ינות מטעות או תקלה, לרבות תקסהינן מערכות מורכבות אשר אינן חשהמחשוב והרישום 

נה  תקלות טכניות שימנעו, יל, תתכהאמור לע תלליומכ עות מטעויות אנוש. מבלי לגרועהנוב

  פות.צאה או מועד השתתמערכות הרלוונטיות ו/א ושיבוש תובין השאר קליטת הפרטים ב

ו/או מי   המועצה טנקות  ה אשרפעולכנגד הי או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלש/למשתתף ו .3.7

כאמור  לעיל, ו/או  בקשר לכל  נזק  ישיר  ו/ או  עקיף, לרבות  ,טעות ו\מטעמה עקב תקלה  או

 ות כאמור. המשתתף ו/או  הזוכה מוותרעולשייגרמו  לו  עקב  הפו עקיפות ות ו/אהוצאות  ישיר

 ו/או כל מי שפועל מטעמה, המועצהבזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

  בהתרחש מקרה  כאמור. 
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לא  המועצהומימוש הפרס הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/א ו הזוכה, ו ההשתתפות .4.7

הוצאה שיגרמו  גוף(, ישיר ו/או  עקיף,  הפסד,  אבדן או ל נזק )לרבות נזקתישא באחריות לכ

ו/או עם  ההגרלהפין עם  למי מהמשתתפים ו/או  מהזוכים בכל הקשור במישרין  או  בעקי

  ו עם מימושו.הפרס ו/א

ולכל הבאים בשמו  לו ןי חוזר כי איבאופן בלת המועצההמשתתף ו/או הזוכה מצהיר בזאת כלפי  .5.7

הקשור  ו/או כל הפועל מטעמה בכל המועצהפי נה, תביעה או דרישה כלאו מטעמו, כל טע

ות הינה  באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה . ההשתתפהגרלהבמישרין או בעקיפין ב

לכל נזק גוף  הגרלהו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתתף ו/או הזוכה ב מועצהוה

מטעמו, בקשר  ו/או הוצאה אשר יי גרם למשתתף ו/או לזוכה ו/או למי רכוש ו/א ו  אובדן ו/או

 .הגרלהישיר או עקיף  עם ה

 , לרבותההגרלהו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרס המוענק במסגרת  המועצה .6.7 

  שלישי. לכל צד טיבם ואיכותם, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בהם ו/או למי מטעמו או

 

  כללי

מצה את מ והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון הגרלהתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב   .1.8

  , מהוה  הסכמה מלאה לכל האמור בו.הגרלהעצם ההשתתפות בזכויות וחובות הצדדים ו

על שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע  המועצה   .2.8

  באתר. ומומועד פרסיחייב את המשתמשים מ יו. כל שינוי בתקנון כאמורשינו

 הינה לצורכי שעשוע, בהגרלהמבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות    .3.8

עילה, טענה או תביעה הקשורה  א תקים למשתתף כלל הגרלהוכי בכל מקרה ההשתתפות ב

  . הו/או כל הכרוך ב  ה, תוצאותיה, ניהולהגרלהבמישרין או בעקיפין עם ה

פסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה  המוחלט והבלעדי, להרשאית  מועצהה .4.8

או חלק  מהם ו/או  את הפרס, בהודעה אשר תתפרסם  הו /או לשנות את  כל תנאי ההגרלהאת 

ו/או באמצעות הדואר באתר המועצה לשימור אתרים ו/או באתר בו מת פרסם תקנון זה 

. מוסכם, כי  הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים ו/או יהאלקטרונ

  .ההגרלהלסיום או שינוי תנאי ה הזוכים  מוותרים על כל טענה בנוגע

. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט 6.8

  אביב יפו. -מחוז תלוסמכים בהמ

  .של המועצה לשימור אתרים טהאינטרנר באת הגרלהניתן לעיון במהלך תקופת ה הגרלה. תקנון ה7.8


