
 רוצים ללמוד ביחד תחרות תקנון

 "(קידום: "להלן) מ"בע קידום מקבוצת חטיבת קידום בגרויות

 לתקנון כהסכמה כמוה קידום קירלטקסט  העלאת

 

 הגדרות .1

 אחרת כוונה וכשאין, להלן לצדו שניתן הפירוש זה שבסעיף מונח לכל יהיה זה בתקנון

 .הדברים מהקשר או העניין מתוכן משתמעת

 .מטעמה מי או/ו קידום –" הפעילות עורך " .1.1

 18.9.1016 ביום ותסתיים 4.9.1016 ביום תחל הפעילות –" הפעילות תקופת" .1.1

 .13:00 בשעה

 האינטרנט באתר הנערכת להלן זה בתקנון כמתואר טקסט תחרות –" הפעילות" .1.3

" קידום" הנקרא בפייסבוק המותג לעמוד הנכנסים משתתפים בין( להלן כהגדרתו)

  הפעילות ללשונית

 1017חורף  למועד, קידום של ות הבגרותלבחינ ההכנה קורסי כל –" קידום קורס" .1.4

  . או בסמוך לכך( 1017)הכנה לבחינות המתקיימות בינואר 

לסטטוס הפעילות  LIKEביצעו גולשים באתר פייסבוק אשר  –" המשתתפים" .1.1

ו/או גולשים אשר תויגו על ידי משתתפים  שתתפו בפעילות כהגדרתה להלןוה

 . אחרים

 שכתובתו אינטרנט אתר –" הפעילות אתר" או" האתר" או" האינטרנט אתר" .1.6

http://www.facebook.com  ,הפעילות תיערך בו. 

 . עמוד קידום באתר הפעילות –" הפעילות עמוד" .1.7

 פרשנות .2

 לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .1.1

 לכל זה תקנון הוראות תגברנה, בעיתונות לרבות הפעילות בדבר כלשהם אחרים

 . ועניין דבר

 לנקבה גם מתייחס והוא בלבד נוחיות לצורכי זכר בלשון הינו השימוש זה בתקנון .1.1

 .רבים או/ו

 לצורכי תשמש ולא בלבד נוחיות לשם הינה הסעיפים וכותרות לסעיפים החלוקה .1.3

 . פרשנות

 אחריות .3

 באתר או/ו במערכות אחרות או/ו טכניות תקלות בגין אחראי יהיה לא הפעילות עורך .3.1

 לרבות, אלו למערכות בגישה תקלה כל וכן הפעילות מתבצעת באמצעותן האינטרנט

 המשתתפים. טקסט קליטת או/ו העלאת השאר בין, שימנעו כלשהן תקלות בגין

 לא הפעילות ועורך, הפעילות עורך כנגד דרישה או/ו טענה כל על בזאת מוותרים

 .האמור עקב שיגרם נזק לכל אחראי יהיה



 שעריכת, לו ידוע כי מאשר משתתף כל, לעיל 3.1 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .3.1

 המערכות, התקשורת רשת וזמינות בתקינות, היתר בין, תלויה הפעילות

 שליטה אין הפעילות שלעורך אחרים וגורמים הממוחשבת התוכנה, הממוחשבות

 או/ו תביעה כל להעלות רשאי יהיה לא משתתף כל כן ועל, עליהם אחריות או/ו

 עקב או, טכני כשל, איחור, תקלה, טעות עקב שנגרם נזק בגין טענה או/ו דרישה

 .לעיל לאמור הנוגעת אחרת סיבה

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל על בזאת מוותר זו בפעילות להשתתף שבחר משתתף .3.3

 או במישרין, הקשור ודבר עניין בכל, מטעמו מי כל או הפעילות עורך נגד טענה

 ביצוע לאופן הקשור בכל, האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, זו לפעילות, בעקיפין

 .הזוכה התמונה קביעת ולאופן הפעילות

 הפעילות .4

במסגרת הפעילות יוכל כל משתתף לתייג חבר עימו הוא רוצה ללמוד, בתוספת  .4.1

המסביר מדוע הוא רוצה ללמוד איתו. על הטקסט להיות מעניין/ טקסט 

 שנון/מקורי/מרגש/יצירתי וכד' )להלן: "סטטוס"(. 

בסטטוס הפעילות   "הגב" כפתור על לחיצה באמצעות תעשה ההשתתפות בפעילות .4.1

בתוספת תיוג של החבר  הפעילות וכתיבת  סטטוס במקום המתאים לכך בעמוד

 .עימו המתייג רוצה ללמוד

לאחר העלאת התגובה יש לשלוח הודעה פרטית לקידום עם הכותרת "חוויה  .4.3

 מהסרטים" ולציין שם מלא ומספר טלפון ליצירת קשר. 

 . ותיוגים כרצונו כל משתתף רשאי להעלות מספר סטטוסים .4.4

 תנאים להשתתפות בתחרות .5

שלח לאחר הסטטוס הודעה פרטית לקידום ובה המשתתף אשר העלה סטטוס,  .1.1

 . פרטיו

המשתתף )הן שהעלה סטטוס והן שתויג בסטטוס( לא היה רשום בששת החודשים  .1.1

שקדמו לתחרות ואינו רשום לקורס כלשהו בקידום לרבות קורס פסיכומטרי או 

 אמי"ר או כל קורס אחר. 

 המשתתף אינו עובד קידום. .1.3

 כללי .6

 .לעיל כהגדרתם למשתתפים המיועדת, פרסים נושאת בתחרות המדובר .6.1

 בכל. המשתתף שאינו אחר לאדם שייכות בהן הזכויות אשרטקסט  לשלוח אין .6.1

 אדם ידי על שתועלה טענה או/ו דרישה או/ו אחריות בכל תישא לא קידום מקרה

 .בתחרות משתתף ששלחטקסט ל הנוגע בכל

 דברים, גסות דברי בהם יש אשר, תועבה פרסומי יםהמהוו טקסטים להעלות אין .6.3

תעמולה למפלגות קיימות ו/או הבעת עמדות , חוקיים לא, חינוכיים לא או/ו פוגעים

 כדי בהם יש אשר טקסטים תומכות ו/או מתנגדות למפלגות ולעמדות פוליטיות,

 או/ו בפרטיות לפגוע כדי או/ו, כלשהו בגוף או באדם לפגוע או/ו להשפיל או/ו לבזות

 זכותה על שומרת קידום, כזו תמונהסטטוס או  ועלהיו היה. קטינים ובהן תמונות

 .  קידום מקיר להסירה



 ועורך, בלבד המשתתפים על תחול לתחרות שישלחו הטקסטים בגין האחריות .6.4

 או/ו כתיבת הטקסטב שנעשה מחדל או/ו מעשה כל בגין אחראי יהיה לא הפעילות

 . לתחרות םבשליחת

 הפעילות עורך, זאת עם. למשתתפים שייכות תהיינה טקסטיםב היוצרים זכויות .6.1

 תמורה וללא הבלעדי דעתו לשקול בהתאם טקסטיםב שימוש לעשות רשאי יהיה

 . כאמור שימוש בגין דרישה או/ו טענה או/ו זכות כל תהייה לא מהמשתתפים ולמי

, שהוא אופן בכל, לעיל 1.1 בסעיף כאמור שימוש לעשות  רשאי יהיה הפעילות עורך .6.6

 בכל אותם ולערוך פעמים של מוגבל בלתי מספר, שהיא עת בכל, שהיא מדיה בכל

 ללא וזאת לכך המשתתף אישור בקבלת צורך שיהיה מבלי זאת, שהיא צורה

 המשתתף שם את השונים לפרסומים לצרף רשאי יהיה הפעילות עורך. זמן הגבלת

 .  כפי שמופיע באתר האינטרנט תמונתושפרסם את הטקסט ואת 

 משום יש, קידום קירסטטוס הפעילות בל כתיבת טקסט בעצם כי למשתתפים ידוע .6.7

 .זה תקנון לתנאי הסכמה

 הפרסים או/ו הפעילות תנאי את לשנות או/ו להוסיף זכותו על שומר הפעילות עורך .6.8

 בתחרות הקשור אחר עניין כל או/ו הפעילות תקופת את לקצר או/ו להאריך או/ו

 בעמוד מתאימה הודעה כך על יפרסם והוא .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם

 עורך של כאמור לפעולות בנוגע טענה כל על מוותר בפעילות משתתף כל. הפעילות

 . התחרות

 לפי הכל, האינטרנט באתר הודעות באמצעות ותועבר יכול לפעילות ביחס הודעה כל .6.9

 . הפעילות עורך דעת שקול

 :משתתף כל מסכים בפעילות השתתפותו בעצם .6.10

 זכייתו בעניין ולהתראיין המלאים פרטיו את הפעילות לעורך למסור .6.10.1

 .זו בפעילות

 באמצעי בפעילות השתתף שהוא העובדה את או/הטקסט ו את לפרסם .6.10.1

 עורך של הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל, שונים ותקשורת מכירות קידום

 לשידור בנוגע טענה או/ו זכות כל על, תמורה ללא, מוותר והוא, הפעילות

, הפעילות עורך לטובת בפרטיו בתמונתו או/ו בצילומו לשימוש או/ו כאמור

 אחרים מכירות קידום פרסומי או/ו זו תחרות עם בקשר פרסומים במסגרת

 . הפעילות עורך של

 המשתתף כי והצהרה אישור, כהסכמה תיחשב בפעילות ההשתתפות עצם .6.10.3

 . פיהם על לפעול ומחויב בהם האמור לכל מסכים, אלה כללים קרא בה

 Bמרכז עזריאלי בניין : הבהרות או/ו שאלות לצורך הפעילות עורך של כתובתו .6.11

 ., חולון16הרוקמים 

או באתר  באתר המתאים הקישור על בלחיצה התקנון עותק לראות יהיה ניתן .6.11

  .האינטרנט של חברת קידום

 הפרסים .7

אשר העלה סטטוס ועמד בכל התנאים המפורטים לעיל, ונרשם לקורס כל משתתף  .7.1

 לבגרות אחת או יותר,  1017בגרות למועד חורף 



במהלך תקופת התחרות פעם אחת בלבד בין אם הוא העלה את יוכל לזכות  .7.1

לא ניתן לזכות  .לסרט  VIPיהיה זכאי לזוג כרטיסי  הסטטוס ובין אם תויג בסטטוס

ביותר מזוג כרטיסים אחד, בין אם נרשמת ליותר מקורס אחד ובין אם העלית יותר 

   מסטטוס אחד. 

חר על ידי קידום באופן בלעדי, והיא תהייה מובהר בזאת, כי זהות מפיק השובר תב .7.3

רשאית לשנות את זהותו עד למועד הענקת הפרס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

קידום אינה מתחייבת על מספר ומגוון בתי העסק הכלולים בשובר בהם ניתן לממש 

 את השובר.

בעניין התנאים למימוש השובר ייקבעו על ידי מפיק השובר ולקידום אין כל אחריות  .7.4

 זה. 

 לא ניתן להמיר את הפרס לפרס אחר, לכסף או שווה כסף. .7.1

במקרה בו נרשמו הן המשתתף שהעלה את הסטטוס והן המשתתף שתויג בסטטוס  .7.6

בלבד( יהיה כל אחד מהמשתתפים זכאי  1017לקורס אחד או יותר )למועד חורף 

ר בסעיף פרס זה הינו בנוסף לאמוממחיר מלא של קורס הבגרות.  30%להנחה של 

 לעיל.  7.1

 את להמיר ניתן לא. להמחאה או/ו להעברה ניתנת ואינה אישית הינה ההטבה .7.7

לא ניתן לממש את ההנחה בכל קורס אחר של . כסף לשווה או/ו לכסף ההטבה

 קידום, ו/או בכל מועד אחר.

 מימוש הפרס יהיה בעת רישום לקורס קידום. .7.8

 כל להם תהיה ולא ואין כלשהו פרס לקבלת זכאים יהיו לא המשתתפים יתר כל .7.9

עם זאת, עורך הפעילות יהיה .לכך בקשר הפעילות עורך כלפי דרישה או/ו טענה

 רשאי לפנות אל המשתתפים על מנת להציע להם קורסים בקידום. 

 דעתו לשיקול בהתאם מספרם או/ו הפרסים את לשנות רשאי יהא הפעילות עורך .7.10

 . הבלעדי

 !בהצלחה

 


