
 קידום התחלנומבצע #  תקנון

 "(קידום: "להלן) מ"בעידע והשכלה  קידום

  לתקנון כהסכמה כמוהסטורי לעמוד האינסטגרם  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

 ו' ביום ותסתיים 101111.6. ב' ביום תחל הפעילות –" הפעילות תקופת" .1.1

 . 0016: בשעה 1011.11.11

 תיערך אפליקציית אינסטגרם למכשירים ניידים בה –האפליקציה" " או" האינסטגרם" .1.1

 .הפעילות

 באפליקציה.  kidum_insta@ -האינסטגרם של קידום ב עמוד–" עמוד קידום" .1.1

של ערכת ספרי הלימוד )פתיחת הקופסא(  UNBOXINGהעלאת תמונת  –" הפעילות" .1.1

 .אפרילשל קידום לאינסטגרם על ידי תלמידי קידום הרשומים למועד 

אפריל מי שרכש קורס הכנה בקידום לבחינה הפסיכומטרית למועד  –" המשתתפים" .1.6

 במבצע.  להשתתףוקיבל הודעה מקידום על המבצע באמצעות הטלפון ובחר  1011

 פרשנות .2

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

 . ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה, בעיתונות לרבות הפעילות בדבר כלשהם

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

 .רבים

 לצורכי תשמש ולא בלבד נוחיות לשם הינה הסעיפים וכותרות לסעיפים החלוקה .1.1

 . פרשנות

 אחריות .3

 או/ו במערכות אחרות או/ו טכניות תקלות בגין אחראי יהיה לא הפעילות עורך .1.1

 לרבות, אלו למערכות בגישה תקלה כל וכן הפעילות מתבצעת באמצעותןבאפליקציה 

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

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

 .האמור עקב שיגרם נזק לכל אחראי יהיה לא הפעילות

 שעריכת, לו ידוע כי מאשר משתתף כל, לעיל 1.1 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .1.1

, סלולרית, רשת אינטרנט רשת וזמינות בתקינות, היתר בין, תלויה הפעילות

 אין הפעילות שלעורך אחרים וגורמים הממוחשבת התוכנה, הממוחשבות המערכות

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



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

 .לעיל לאמור הנוגעת אחרת סיבה

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל על בזאת מוותר זו בפעילות להשתתף שבחר משתתף .1.1

 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

 .הפעילות

 כללי .4

 .לעיל כהגדרתם למשתתפים המיועדת, פרסים נושאבמבצע  המדובר .1.1

המשתתפים הראשונים אשר יעמוד בתנאי המבצע. קידום  100-המבצע מיועד ל .1.1

 הגדיל את כמות הפרסים בהתאם לשיקול דעתה. תהייה רשאית לשנות ו/או ל

 לאפליקציה.לפני כן  השכבר הועללהעלות סטורי אין  .1.1

  כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד.  .1.1

 מקרה בכל. המשתתף שאינו אחר לאדם שייכותבו  הזכויות אשרלהעלות סטורי  אין .1.1

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

 .משתתף ששלחלסטורי 

, גסות דברי בהם יש אשר, תועבה פרסומי יםהמהוו או טקסטים תמונות להעלות אין .1.6

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

 אשר או טקסטים תמונותעמדות תומכות ו/או מתנגדות למפלגות ולעמדות פוליטיות, 

 לפגוע כדי או/ו, כלשהו בגוף או באדם לפגוע או/ו להשפיל או/ו לבזות כדי בהם יש

 קידום, כזו תמונה ותועלה היה. שאינם המשתתף קטינים ובהן תמונות או/ו בפרטיות

 תסיר את תיוג התמונה מעמוד קידום והתמונה לא תהייה חלק מהמבצע. 

 יהיה לא הפעילות ועורך, בלבד המשתתפים על תחולהסטורים שיועלו  בגין האחריות .1.4

 או/ו או כתיבת הטקסטהסטורי  בצילום שנעשה מחדל או/ו מעשה כל בגין אחראי

 . בהעלאתם לאפליקציה

המצולמים שייכות לקידום בלבד אולם זכויות היוצרים  בספרים היוצרים זכויות .1.4

 רשאי יהיה הפעילות עורך, זאת עם. למשתתפים שייכות תהיינהעצמן  בתמונות

 ולמי תמורה וללא הבלעדי דעתו לשקול בהתאם והטקסטים בתמונות שימוש לעשות

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

, שהוא אופן בכל, לעיל 1.4 בסעיף כאמור שימוש לעשות  רשאי יהיה הפעילות עורך .1.4

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

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

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

 .  תמונתו ואת התמונה את

 הפרסים או/ו הפעילות תנאי את לשנות או/ו להוסיף זכותו על שומר הפעילות עורך .1.10

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

באתר האינטרנט של ב מתאימה הודעה כך על יפרסם והוא .הבלעדי דעתו לשיקול

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

 . התחרות



 לפי הכל, האינטרנט באתר הודעות באמצעות ותועבר יכול לפעילות ביחס הודעה כל .1.11

 . הפעילות עורך דעת שקול

 את או/ולה לפרסם את הסטורי שהע משתתף כל מסכים בפעילות השתתפותו בעצם .1.11

 לפי הכל, שונים ותקשורת מכירות קידום באמצעי בפעילות השתתף שהוא העובדה

 או/ו זכות כל על, תמורה ללא, מוותר והוא, הפעילות עורך של הבלעדי דעתו שיקול

 עורך לטובת בפרטיובסטורי שלו ו/או  לשימוש או/ו כאמור לשידור בנוגע טענה

 אחרים מכירות קידום פרסומי או/ו מבצע זה עם בקשר פרסומים במסגרת, הפעילות

 . הפעילות עורך של

 קרא בה המשתתף כי והצהרה אישור, כהסכמה תיחשב בפעילות ההשתתפות עצם .1.11

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

 , חולון. 16הרוקמים : הבהרות או/ו שאלות לצורך הפעילות עורך של כתובתו .1.11

 . באתר המתאים הקישור על בלחיצה התקנון עותק לראות יהיה ניתן .1.11

 הפעילות .5

בעקבות רישומו לקורס, יקבל כל משתתף ערכת ספרי פסיכומטרי, כנהוג בקורסי  .1.1

 הפסיכומטרי של קידום. 

משתתף אשר קיבל הודעה מאת קידום על המבצע, יהיה רשאי להשתתף במבצע  .1.1

 :ך תקופת המבצעבמהל לבצע את הפעולות הבאותולשם כך יהיה עליו 

 להצטרף לעמוד קידום. .1.1.1

להעלות סטורי לעמוד האינסטגרם של המשתתף שעניינו פתיחת ערכת  .1.1.1

 ספרי הלימוד שקיבל המשתתף מקידום. 

 "קידום_התחלנולהוסיף כיתוב בסטורי "# .1.1.1

 לתייג בסטורי את עמוד קידום.  .1.1.1

בצירוף שם מלא )שם פרטי ושם  הסטורי ולשלוח תמונהעם לצלם מסך  .1.1.1

 010-1111411: למספר  WHATSUPבאמצעות משפחה( 

 בדרך יצירתית.  של הערכהפתיחה הסטורי לכלול על  .1.1

 . סטורי אחד בלבדכל משתתף יכול להעלות  .1.1

 הפרס .6

בתנאי  יםאת כל הפעולות המפורטות, ועומד ואשר ביצעהמשתתפים הראשונים  100 .6.1

 לפרס.   םזכאייהיו תקנון זה, 

 .בפריסה ארציתחצי קילו גלידה ברשת גלידות רכישת הפרס הינו שובר ל .6.1

תיקבע על ידי קידום באופן בלעדי, והיא תהייה רשאית לשנות  רשת הגלידותזהות  .6.1

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

ין כל אחריות בעניין ולקידום ארשת הגלידות ייקבעו על ידי השובר התנאים למימוש  .6.1

 זה. 



 יוכל לקבל פרס אחד בלבד. משתתף מובהר כי כל  .6.1

 !בהצלחה


