תקנון תחרות הצילומים #קדרון_אדום (להלן :התקנון)
א .כללי -שם התחרות:
"תחרות הצילומים #קדרון_אדום" (להלן :התחרות)
עורך התחרות:
עמותת אלע"ד-אל עיר דוד (להלן :העמותה) תקבע אחד מעובדיה אשר ינהל את התחרות (להלן :מנהל
התחרות).
מטרת התקנון:
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל התחרות על ידי מנהל התחרות ,וקבלתו היא תנאי
להשתתפות בתחרות .מובהר כי לעמותה הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן כללים
מהתקנון ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
מטרת התחרות:
מטרת התחרות היא שעשוע חינוכי ולא מטרה מסחרית והיא מיועדת לחברי עיר דוד שירשמו בדף האתר
( http://www.kidronadom.comלהלן :האתר) ואשר יעמדו בתנאי ההרשמה וההשתתפות בלבד.
פרסום התחרות ותוצאותיה:
באתר האינטרנט ובהודעות אישיות שתשלחנה לזוכים.
ב .תקופת התחרות
התחרות תחל ביום  29.02.20בשעה  0:00ותסתיים ביום  15.05.20בשעה ( 23:59להלן :תקופת
התחרות)
מנהל התחרות רשאי לקצר ו/או להאריך את תקופת התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי.
ג .תנאי הרשמה ,השתתפות וזכייה
התחרות מיועדת לחברי עיר דוד אשר יגלשו באתר ושיירשמו לתחרות במשך תקופת התחרות באמצעות
מילוי טופס הצטרפות ויקבלו על עצמם את התקנון (להלן :המשתתפים).
המשתתפים מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את העמותה ו/או את מנהל התחרות ו/או את כל מי
שמטעמם ,מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,מכל סוג ,בקשר עם התחרות ו/או שלבי הבחירה ו/או
לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר עם התחרות ומוותרים מראש על כל טענה הקשורה באלה .השתתפות
קטינים בתחרות זו מותנית באישור ובהסכמת הוריהם להשתתפותם ולתקנון זה.
זכויות יוצרים ושימוש בתמונה
תנאי להשתתפות בתחרות הוא שזכויות היוצרים בתמונה הן של המשתתף ,ושהמשתתף בעצם הרישום
לתחרות והעלאת התמונה ,מצהיר ומתחייב כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתמונה הן לו ועל נכונות
הפרטים שמסר ,וכי הוא מעניק לעמותה ו/או למי מטעמה זכות (אך לא חובה) בלתי מוגבלת בזמן לעשות
בתמונה ובפרטים שימוש למטרות העמותה ולפי שיקול דעתה ,תוך התאמתם ועריכתם לצרכיה ,וכי הוא
נושא באחריות לכל תוצאה שתנבע מהפרת הצהרותיו ו/או התחייבויותיו.
ד .אופן ההרשמה וההשתתפות:
ההרשמה תתבצע באמצעות מילוי ושליחת פרטי ההרשמה המופיעים באפליקציה באתר ובהעלאת תמונה
אשר תשתתף בתחרות .לאחר שליחת הפרטים והתמונה ,תופיע באתר הודעה כי "הפרטים והתמונה
נתקבלו לבדיקה" .הפרטים והתמונה ייבדקו על ידי מנהל התחרות ולאחר אישורם ייחשב הנרשם
כמשתתף בתחרות עם התמונה שהעלה .מובהר ,כי ההרשמה לתחרות ו/או העלאת התמונה אינה מבטיחה
השתתפות בתחרות.
המבקש להשתתף ימלא את פרטיו ויעלה תמונה אשר תשתתף בתחרות הצילומים #קדרון אדום .המשתתף
ישתף את התמונה ברשתות החברתיות כשהיא מתויגת #קדרון_אדום .מובהר כי תמונה שלא תתויג
#קדרון_אדום לא תוכל להיות מנוטרת לצורך התחרות.
ה.

מהלך התחרות וקביעת הזוכה:

המשתתפים יעלו תמונה שתשתתף בתחרות הצילומים #קדרון_אדום למתחם המיועד לכך באתר .לאחר
מכן יוכלו המשתתפים לשתף את התמונה ברשתות החברתיות השונות (פייסבוק ואינסטגרם) .התמונה
שתועלה ברשתות החברתיות באופן זה תתויג בהאשטאג #קדרון_אדום .מובהר בזאת כי תמונה שתשותף
ללא האשטאג לא תוכל להיות מנוטרת לצרכי התחרות.
בתום תקופת התחרות ,יבחר מנהל התחרות בשלושה זוכים במקומות  1עד  .3הבחירה תתבצע על פי
העקרונות הבאים )1( :המלצת ועדה מקצועית אשר תיתן ציון לתמונה .הועדה תורכב מבעלי התפקידים
הבאים :מנהל ארכיון עיר דוד ,מנהל סטודיו עיר דוד ומנהל ההסברה של עיר דוד .הועדה תיקח בחשבון
את מספר הלייקים שקיבלה התמונה ברשתות החברתיות ,על פי הנתונים שיתקבלו בעמותה.
הודעה בדבר הזכייה תפורסם באתר ,ותישלח לזוכים בדוא"ל.
הפרסים:
המשתתפים אשר יקבעו כזוכים יזכו בפרסים המדורגים על פי סדר זכייתם.
הזוכה במקום הראשון יזכה בלילה זוגי באמצע שבוע על בסיס ארוחת בוקר במלון "יהודה" בירושלים.
הפרס ניתן למימוש בימים א'-ה' בלבד ,לא כולל שישי-שבת ו/או חגים ,ובתיאום מראש מול מרכז
ההזמנות של מלון יהודה .הזכייה ניתנת למימוש עד לתאריך  ,31.12.2020על בסיס מקום פנוי ובהזמנה
מראש.
הזוכה במקום השני יזכה בארוחה זוגית במסעדת "המוציא" בירושלים .הארוחה הזוגית כוללת 2 :מנות
ראשונות 2 ,מנות עיקריות (לא כולל ספינג' כבד אווז) ,שתייה חמה וקינוח זוגי ,ו 2-כוסות יין/בירה
לבחירה .הזוכה יקבל קוד  SMSלטלפון ובו קוד למימוש הזכייה .הזכייה תיעשה בתיאום מראש בלבד
מול מסעדת "המוציא" .תוקף הזכייה  -שנה מיום קבלת השובר.
הזוכה במקום השלישי יזכה בזוג כרטיסים לסיור סגווי ,כהגדרתו בעמותה בעת המימוש.
את הכרטיסים ניתן לממש בתוך שנה מיום הזכייה ,בתיאום מראש מול מרכז ההזמנות של עיר דוד .שובר
זכייה יישלח לזוכים במייל .הפרס אינו ניתן למימוש בימי חול המועד פסח וסוכות .לא ניתן יהיה לממש
את הכרטיסים בחלוף שנה מיום הזכייה ולא להמירם.
נסיעה בסגווי מותרת מגיל  16ומעלה ,ומותנית בלבישת מגן מתאים ומעבר הדרכה מתאימה .הסיור איננו
מתאים לנשים הרות ואיננו מתאים למי שמשקלו מעל  115ק"ג.
ו .שיקול דעת
מובהר כי למנהל המשחק שיקול הדעת הבלעדי לאשר את ההשתתפות בתחרות ו/או לקבוע את הזוכה/ים
והחלטותיו הן מוחלטות וחלוטות וסופיות וללא עוררין והמשתתף מסכים לכך ומוותר מראש על כל טענה
בקשר להן.
פיקוח:
התחרות תפוקח על ידי עורך דין וחתימת המפקח על פרטי התחרות תהווה הוכחה מכרעת לגבי מהלכו
התקין.
שונות:
אירעה תקלה מכל סוג שהוא ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין ,על התנהלותה התקינה של
התחרות בכל אופן שהוא ,לרבות הרישום לתחרות ו/או ההשתתפות בה ו/או הזכייה בה ,לא תהא
למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה ו/או מנהל התחרות ו/או כל מי שמטעמם.
העמותה ו/או מנהל התחרות ו/או מי מטעמן לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות
משתתף כלשהו בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם למשתתף ו/או לצד ג'
בקשר עם התחרות.
בוררות:
בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם התחרות ו/או כל פרט לגביה ,תהא מסורה ההכרעה במחלוקת באופן
בלעדי למפקח על המשחק ו/או לבורר אשר יקבע לפי שיקול דעת העמותה והחלטה במחלוקת תהיה
סופית ומוחלטת וללא עוררין.

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי עמותת אלע"ד ובני משפחותיהם.
תקנון התחרות ימצא לעיון בקישור באתר ובמשרדי העמותה ביער השלום בירושלים וניתן יהיה לעיין בו
בתיאום מראש ,בשעות העבודה הרגילות.

