תקנון יום ההליכה הבינ"ל  -תחרות צועדים ורצים
 .1מבוא
בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה ,תתקיים בחודש אוקטובר לשנת  2020בעמוד הפייסבוק ובאתר
של המועצה תחרות יום ההליכה הבינ"ל הפתוחה לתושבי המועצה לדורותיה "תחרות צועדים
ורצים" במסגרתה התושבים (בהווה או בעבר) יתבקשו לצלם את מד הצעדים הדיגיטלי שלהם
(כולל תאריך) ולשלוח את התמונה אל אלה בורד בווטסאפ ביום התחרות ,בתאריך 30.10.2020
 .1.1בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים ,הרי שבכל מקרה של סתירה
ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות
במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט
אחרים ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .1.2האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.
 .1.3ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.
 .1.4פעילות שאינם קשורה לנושא התחרות לא ייקחו חלק בתחרות.
 .1.5מטרות התחרות :חשיפה של פעילות ספורטיבית ויום ההליכה העולמי ,הנעה לפעולה ,חיבור בין
התושבים בימי הקורונה לפעילות ספורט במרחב.
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הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא תחרות המפורטת לצדדים להלן:
"עורכת התחרות"  -מועצה אזורית תמר ,ד.נ .ים המלח .84960
"ועדת השיפוט" – וועדה לבחירת הזוכים המורכבת מנציגי המועצה.
"התקנון"  -מסמך זה.
"משתתף"  -אדם ששלח לאלה בורד תמונה עם צילום מסך של מד צעדים דיגיטלי ועמד בכל תנאי
ההשתתפות המפורטים בתקנון זה.
"פרטים אישיים"  -שם פרטי ושם משפחה ,כתובת מגורים מלאה וכן מספר טלפון פעיל אחד לפחות,
כתובת מייל והסכמה לקבלת הודעות דואר אלקטרוני בעלי תוכן שיווקי ממועצה אזורית תמר.
"מועד התחרות" התקופה הרלוונטית לשליחת תמונות/נתונים לצורך השתתפות בתחרות הינה בתאריך
 .30.10.2020נתונים/תמונות שיועלו לפני/אחרי המועד האמור לא ישתתפו בתחרות .עורכת התחרות
רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה.
"זוכה"  3משתתפים אשר עשו מספר צעדים הכי גדול בקטגוריה שלהם והוכרזו כזוכים עפ"י תקנון זה
ועפ"י ועדת השיפוט
"מועד ההכרזה על הזוכה" עד שבועיים מיום התחרות
"תמונה" – צילום מסך של מד צעדים דיגיטלי כולל מספר צעדים ותאריך צעדה.
פרס ראשון :שובר מתנה לקניה ברשת חנויות ספורט על סכום  ,₪ 350יחולק ב 4קטגוריות הבאות:
ילדים/נוער/מבוגרים/גיל השלישי
פרס שני : :שובר מתנה לקניה ברשת חנויות ספורט על סכום  ,₪ 200יחולק ב 4קטגוריות הבאות:
ילדים/נוער/מבוגרים/גיל השלישי
פרס שלישי : :שובר מתנה לקניה ברשת חנויות ספורט על סכום , ₪ 100יחולק ב 4קטגוריות הבאות:
ילדים/נוער/מבוגרים/גיל השלישי
"יום קבלת הפרס"  -בסמוך להכרזה על הזוכה ולא יאוחר מיום  15/11/20תישלח הודעה לזוכה בטלפון
נייד שממנו נשלחה ההודעה עם נתוני ההליכה/ריצה.
עורך התחרות יהיה רשאי להאריך או לשנות את תקופת התחרות ו/או לערוך תחרויות נוספות ולהוסיף,
הבלעדי.
דעתו
שיקול
פי
על
פרסים,
לשנות
או
להפחית

 .18תנאים להשתתפות בתחרות
 .19התחרות פתוחה לתושבי המועצה בעבר ובהווה (כתנאי לקבלת הפרס יידרש המשתתף להציג הוכחה
להיותו תושב המועצה האזורית תמר בעבר או בהווה ,לשביעות רצון ועדת השיפוט).
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תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד  18שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים
להשתתף בתחרות בנוסח המופיע בתחתית תקנון זה ,שישלח למועצה האזורית תמר במייל:
ella@ma-tamar.co.il
ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ,שלא לצרכים מסחריים.
ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי המועצה האזורית תמר וגופי הסמך שלה ,חברי וועדת השיפוט
ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה
ההשתתפות ,הזכייה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה .משתתף אשר לא
מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה ,לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא
יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה.
כל משתתף רשאי לשלוח תמונה  1במסגרת התחרות כולה
לא ישתתפו תמונות שצולמו תוך עבירה על חוקי המדינה.

 .26תהליך התחרות:
 .27המועצה תעלה בקמפיין מודעה לעידוד השתתפות ,בה יתבקשו המשתתפים לשלוח תמונה עם צילום מד
דיגיטלי לספירת צעדים ,אשר בוצעו ביום התחרות ,אל אלה בורד בווטסאפ מספר 050-6422582
 .28פרטי הזוכים עם התמונות יפורסמו באתר המועצה/פייסבוק מועצה.
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כללי ההשתתפות
המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות.
פרסום תמונות שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם הזוכה ,ואם הוא קטין פרסום שמו ו/או שם
הוריו/אפוטרופוסיו ,מענם ופרטים נוספים אודותיהם ,יעשה בהתאם לחוק ובאופן ובמועדים שיקבעו
על פי שיקול דעתה של עורכת התחרות.
קריטריונים לזכייה :מי שיעשה הכי הרבה צעדים לפי מד דיגיטלי לספירת צעדים שנשלח ביום התחרות
עם ציון התאריך 3 .מקומות ראשונים בכל קטגוריה יזכו בפרס.
פרסים יחולקו ל 3מקומות ראשונים ב 4קטגוריות לפי קבוצות גיל :ילדים גן חובה -כיתה ו' /נוער כיתה
ז' – י"ב /מבוגרים גילאים  / 18-61גיל השלישי גילאים 62-120

.34
.35

פרסום תוצאות התחרות
עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל התמונות של משתתפי התחרות ,אשר עמדו בכל התנאים
המפורטים בתקנון זה.
שמות הזוכים יפורסמו בפרופיל הפייסבוק של המועצה האזורית תמר או בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת
התחרות וכן תשלח הודעת זכייה למספר טלפון נייר שממנו נשלחה התמונה.
עורכת התחרות ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך שמשתתף מסוים נפסל ו/או לא
זכה ,וכל החלטה כאמור ,תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט ,ומבלי שלמי ממשתתפי
התחרות ,תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
החלטת ועדת השיפוט הינה סופית ,כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור.
לצורך קבלת הפרס יידרש משתתף אשר יוכרז כזוכה לאשר ההודעה על זכייתו וזאת לא יאוחר מ24
שעות ממועד משלוח הודעת הזכייה על ידי המועצה.
הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי התקנון,
כתנאי לקבלת הפרס ,בנוסח שייקבע על ידי עורכת התחרות.
זוכים שלא יצרו קשר תוך  48שעות ממועד משלוח הודעת הזכייה על ידי המועצה–תיפסל זכייתם והם
לא יהיו זכאים לכל פיצוי .במקרה כזה תעבור הזכאות לזוכה הבא אחריו ברשימה ,לפי סדר הזוכים.
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 .42אחריות המשתתף
 .43כל המשתתף בתחרות ,ובכל הכרוך בה ,עושה כן על אחריותו בלבד ,והמועצה האזורית תמר ו/או מי מטעמה
ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות ,לא יהיו אחראים לכל נזק ,ישיר או עקיף ,הפסד,
הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות ,לעדכון תנאי התחרות ,לאופן קביעת הזוכה,
לאופן קבלת ומימוש הפרס ,ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
 .44המועצה האזורית תמר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי
כלשהו ,לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.
 .45שונות
 .46עורכת התחרות אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל
ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות ,לרבות
תקלות בחומרה ,בתוכנה ,בקווי התקשורת ,רשת האינטרנט ,רשת המחשבים ,ציוד ,רשת החשמל ומערכות
השונות באמצעותן מתנהלת התחרות .עורכת התחרות לא תישא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים
עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות ,תקלה ,איחור ,השמטה,
מחיקה ,שיבוש ,או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בתחרות ,לרבות ,אך לא רק ,אי קליטת
הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות ,שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.
 .47על התחרות יחולו הוראות סעיף  33לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג 1973
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נוסח הסכמת הורה
אנו הורי הקטין/ה_____________ ת.ז______________:
תמונות בננו/בתנו באתר ובחשבון הפייסבוק של המועצה האזורית תמר.
אנו מתחייבים שלא תהייה לנו כל דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה האזורית תמר בגין צילום ו/או
פרסום צילום ו/או כל שימוש אחר כמפורט לעיל בתמונה/ות הקטין/ה.
ההורה__________:
חתימת
ת.ז____________:
ההורה____________:
שם
תאריך____________:
______
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פרסום

