
 

 7102ועידת המובייל  במסגרתשל השנה המבטיח  אפ-סטארטהתקנון תחרות 

 כללי. א

פירמת , היצואמכון  ,הפועליםבנק בשיתוף  ,"(כלכליסט"או \ו" העיתון: "להלן) "כלכליסט"עיתון  .1

אפ -סטארטהמכריזים על תחרות "( מארגני התחרות: "ביחד להלן) סומך חייקין ובזקKPMG ח "רו

: להלן), ישראל 1017מובייל הבמסגרת ועידת , "(התחרות": להלן)בתחום המובייל של השנה המבטיח 

 .תל אביב ,במלון דיוויד אינטרקונטיננטל 1016באוקטובר  11יום שתתקיים ב"( ועידת המובייל"

מאפשרת לחברות צעירות הזדמנות לחשיפה בפני משקיעים מקומיים  המבטיח אפ-תחרות הסטארט .1

 . ותאפליקציויצרני חברות סלולר , וזרים

 מהות ומטרת התחרות. ב

מוצר ) חדשני ומקורי שירות\במסגרתה יציגו פיתוח של מוצר, יוזמנו להגיש מועמדות לתחרות חברות .1

: להלן)בתחום המובייל  (או ליישם אותם/הפעיל ווניתן ל אבשלב הבט לפחות או שירות שנמצאים

 .1017 בוועידת המובייל"( השירות\המוצר"

כמפורט , שתזכה בחבילת פרסים יוקרתית, התחרות יבחר חבר שופטים את החברה הזוכה במסגרת .4

י מערכת כלכליסט וכולם מכהנים במשרות בכירות בתחום "בחרו עיהשופטים י. להלן' בסעיף ז

. www.calcalist.co.il/start-up השופטים ניתן למצוא באתר התחרות רקע על. המובייל והטכנולוגיה

 . יוכלו לערער על זהותם של השופטים שנבחרו על ידי כלכליסט המשתתפים לא

 מי רשאי להשתתף בתחרות. ג

בהתקיים התנאים , "(המשתתפות: "להלן)חברות רשאיות להשתתף ולקחת חלק בתחרות  .5

 :הבאים המצטברים

 7.7.16חברה אשר הציעה מועמדותה להשתתף בתחרות באמצעות אתר ההרשמה מיום  .א

 26.9.16ועד ליום 

 חברה ממוקדת מחקר ופיתוח .ב

 ל"בישראל או בחו רשומה ברשם החברות ובעלת משרדהמ "חברה בע .ג

 אפ-חברה בשלב הסטארט .ד

 :בתחום המובייל או שירות חדשני/או פתרון ו/טכנולוגיה ו עוסקת בפיתוחחברה ש .ה
 לטאבלטים או מחשוב לביש, לסמארטפונים

 (או ליישם/הפעיל ושניתן ל) בשלב בטא ומעלה שירות\מוצרלחברה  .ו

 פרסום. ד

 .7.7.16החל מיום  www.calcalist.co.il/start-upמארגני התחרות יפרסמו את דבר התחרות באתר  .6

או ידיעות /לפרסם בתקשורת מודעות ו, הבלעדי םעל פי שיקול דעת, מארגני התחרות יהיו רשאים .7

 .המשתתפות ופעילותןתחרות ולגבי זהות ובהם פרטים לגבי ה, פרסומים אחריםאו /צילומים ואו /ו

מובהר כי מארגני התחרות יהיו רשאים לפרסם פרסומים כאמור . למשתתפות לא תהיה טענה בגין כך

 . ובלי קשר להישגיה בתחרות, מרגע שבו העמידה המשתתפת את עצמה כמועמדת לתחרות
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 תנאים כלליים. ה

פניה מהווה אך , חות בלבדבלשון זכר מטעמי נו מנוסח, תקנון זה וכל חומר הקשור ונוגע לתחרות .7

 .כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה. לזכר ולנקבה כאחד

 . זה בתקנון כמפורט יהיו הוכלליתחרות פרטי ה .9

 .  הגשת מועמדות לתחרות מהווה הסכמה של מגישות המועמדות לכל התנאים המפורטים בתקנון זה .10

, התקנון ובין כל פרסום אחרהוראות או אי התאמה בין /סתירה ו יימתשתהיה קבכל מקרה מובהר כי  .11

 .הקובעות יהיו הוראות תקנון זה, מכל סוג שהוא

 .עשנה על ידי מארגני התחרות ועל פי שיקול דעתם הבלעדיכל ההחלטות הנוגעות לתחרות ת .11

. י מארגני התחרותעל יד ויחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבע הוכל שלב ב תחרות/פעילותהמובהר כי  .11

כל שלב  או לבטל/או להאריך ו/או לקצר ו/ו או להקדים/לדחות ו מארגני התחרות יהיו רשאים

באמצעי התקשורת לרבות באתר תפורסם הפסקת התחרות /ביטול/הודעה על שינוי. תחרות/פעילותב

א תהיה כל למי מהמשתתפות בתחרות ל מובהר כי. www.calcalist.co.il/start-upהתחרות בכתובת 

מארגני התחרות כי בכל מקרה שייוודע ל, האמור לעילגרוע ממבלי ל. או טרוניה בקשר לכך/טענה ו

מארגני או עקיפים ל/נזקים ישירים וסיכון לגרימת פעולות אשר יש בהן נעשים בהקשר לתחרות 

 דיחוי התחרות הזכות לסיים את התחרות ללא כל מארגניתעמוד ל, או לצדדים שלישיים/ו התחרות

אם נחה דעתן של מארגנות התחרות שהשתתפותה של , או לפסול משתתפת מהשתתפות בתחרות

 . או עלולה להסב למארגנות התחרות נזקים מכל סוג/משתתפת אינה על פי תקנון זה ו

על פי , כפי שנקבעו בתקנון זה ,תחרותלשנות את כללי המובהר כי מארגני התחרות יהיו רשאים  .14

 www.calcalist.co.il/start-upבאתר  ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראשעדי שיקול דעתם הבל

ולא תהיה להן כל , המשתתפותהבלעדית של  ןעל כל שלביה תהא על אחריות תחרותההשתתפות ב .15

 . טענה כלפי מארגני התחרות

 . כל משתתפת רשאית להגיש מועמדות אחת בלבד .16

או של /או של חברות קשורות ו/קשר של החברה ו על כל ,המשתתפות יצהירו בעת הגשת המועמדות .17

בני , עובדיהם ,לבין מארגני התחרות, או מי מטעמן/או עובד של חברות קשורות ו/עובד שלה ו

 מועמדותה לקבל שלא והבלעדי המלא הדעת שיקול התחרות למארגני. מטעמם מי או/ומשפחותיהם 

 שניתנה מבלי שכזה קשר שיתברר ככל. ןבעניי טענה כל תבוא ולא, כאמור קשר בגין משתתפת של

 בתחרות ההשתתפות או/ו בפרס הזכייה לביטול עילה הדבר יהא, ההצעה הגשת במועד כאמור הצהרה

 .בעניין טענה למשתתפות תהא ולא, שלב בכל

בתחרות הוא  המשתתףשירות \המוצרכי , כל משתתפת בתחרות מאשרת באמצעות הגשת המועמדות .17

וכי , שירות לרבות זכות יוצרים וקניין רוחני\במוצרהזכויות  כל תא בעליכי הו, מקורי של המשתתפת

, לאחריה או התחרות במהלך שיתברר ככל. 'כל זכויות של צד ג של השירות כל טענה להפר\במוצר אין

יהווה , בתחרות שירות המשתתף\במוצר המשתתפת לזכויות בנוגע המשתתפת כלפי טענה קיימת כי

ככל שתישמענה טענות כלפי מארגנות . או השתתפותה בתחרות/ת זכייתה והדבר עילה לשליל

תשפה המשתתפת את מארגנות , שירות המשתתף בתחרות\התחרות בנוגע לזכויות המשתתפת במוצר

, לרבות נזקים ישירים, התחרות עם דרישה ראשונה מצידן בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך

אין באמור כדי לגרוע מחובת השיפוי . ד והוצאות"ט עו"ין וכן שכנזקים למוניט, תוצאתיים, עקיפים
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 או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותרות בתחרות המשתתפות .כפי שתפורט להלן, הכללית בתקנון זה

 על שנמסרו ונתונים לחומרים הנוגעת דרישה או/ו טענה כל על ומוותרות יוצרים זכויות בגין תביעה

  . ב"וכיוצ התחרות לעורכי ונמסרו מסחריים סודות כדי לעלות עלוליםש נתונים זה ובכלל, ידן

המשתתפות מתחייבות כי המידע שיימסר למארגני התחרות אינו מידע חסוי וכי הן רשאיות למסור  .19

למארגני התחרות לא תהא , למען הסר ספק. אותו וכי אין בו כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים

 . במידע שיימסר על ידי המשתתפות משימוש כל חבות כתוצאה

או הוצאה מכל סוג ומין שייגרמו /המשתתפות מתחייבות לשפות את מארגני התחרות בגין כל נזק ו .10

עידת ובו השירות\או הצגת המוצר/מפרסום הרעיון ואו /מהשתתפותן בתחרות ולהם כתוצאה 

וכל פיצוי שיפסק נגדם בשל , ותהתחר ותאו בגין כל תביעה מכל סוג שתוגש נגד מי ממארגנ/המובייל ו

  .הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות שיפוי בגין הוצאות משפטיות ואחרות

 ל"הנ מטעם מיאו /ו מנהליהם, התחרות עורכילפצות ולשפות את  ותבתחרות מתחייב ותפהמשתת

תביעה או , ותהוצא, אובדן, הפסד, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק ,"(מקבלי השיפוי: "להלן)

או צדדים שלישיים כלפי מי /של המשתתף ו( מ"ד ומע"ט עו"שכ, לרבות הוצאות משפט)דרישה 

או בעקיפין תנאי תקנון זה או את תנאי השימוש הכלליים ואת /אם הפר במישרין ו, ממקבלי השיפוי

  .זה או במחדל את התנאים בתקנון/הפר או לא קיים במעשה ו, מדיניות הפרטיות של כלכליסט

הפרת זכויות , פגיעה בפרטיות, פגיעה בשם הטוב, באחריות לכל נזקמארגני התחרות לא יישאו  .11

נזק ממוני ובלתי ממוני וכל , או הפרה כלשהי של הדין על ידי המשתתפות/ו, או קניין רוחני/יוצרים ו

ם או בקשר ע/ו עקבאו מי מטעמן /ו ותאשר ייגרם למי מהמשתתפ נזק מכל מין וסוג שהוא

והמשתתפות נוטלות חלק בתחרות על אחריותן הבלעדית , תחרותב םאו אי השתתפות/ו םהשתתפות

 .בלבד

מארגני . שיחולו על המשתתפת באופן בלעדי, ההשתתפות בתחרות עשויה להיות כרוכה בחיובי מס .11

על המשתתפות לפנות . התחרות לא יישאו בכל אחריות לחיובי מס שינבעו מההשתתפות בתחרות

 . ן עצמאי לייעוץ מסבאופ

או פרטי /או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל מקרה שבו יאבדו נתונים ו/מארגני התחרות ו .11

או מכשל במערכות המחשוב /המשתתפות בתחרות כתוצאה מכשל במערכות המחשוב של המשתתף ו

, קלטולא נ, או פרטים אודות המשתתפות נמחקו/ושכתוצאה מכשל זה נתונים ו, של מארגני התחרות

 .או שובשו/הושמדו ו

והוראת , כדין חוזה למתן ציוניםהתחרות תקנון זה ודינה של  ןלמען הסר ספק מובהר בזאת כי די .14

כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל , על כן, וחלה עלי 1971ג"התשל, (חלק כללי)לחוק החוזים  11סעיף 

ילות מוחזקת כמי שמודעת כל משתתפת בפע .לא תהיה נושא לדיון בבית משפט, במסגרת התחרות

 . ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה, לאמור בסעיף זה

וכן  ראשון לציון 1נח מוזס בכתובת " כלכליסט" תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי .15

 www.calcalist.co.il/start-upבאתר 

ית בכל עניין הנוגע במישרין או סמכות השיפוט הבלעדמובהר כי , לעיל 14מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .16

ולהם , אביב-נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל, או לתקנון זה/בעקיפין לתחרות ו

 .מובהר כי הדין שחל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל בלבד. בלבד
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 :שלבי התחרות. ו

 : המועדים לקיום התחרות .17

   .26.9.16 וםלי ועד 7.7.16החל מיום  –הגשת מועמדות  .א

רק ביחס ) 17.9.16בפני חבר השופטים בחצי גמר התחרות ב  השירות\הצגת המוצר .ב

 (.של התחרות כהגדרתו להלן' למשתתפות שיעברו לשלב ב

רק ביחס למשתתפות ) 11.10.16  ביום הצגת המוצר בפני חבר השופטים בוועידת המובייל .ג

 (.של התחרות כהגדרתו להלן' שיעברו לשלב ג

 

 הגשת המועמדות  –' אשלב . 2ו

או   www.calcalist.co.il/start-up: שכתובתו התחרות אתר דרך ירשםלה יש מועמדות להגיש כדי .17

 startup@calcalist.co.il:  לשלוח מייל ישירות לכתובת

וכל אחריות בהקשר לפרטים , תןמגישות המועמדות הן האחראיות למסירת הפרטים במסגרת מועמדו .19

הגשת המועמדות מהווה אישור המשתתפת כי כל הפרטים . אלה מוטלים באופן בלעדי על המשתתפות

 .וכי אין מניעה למסור אותם, נים ונכוניםמהימ

 .התחרותי וכל פרט אחר שידרשו מארגנ הזנת פרטים מזהיםתכלול  מועמדותהגשת ה .10

כי היא קראה את התקנון והיא מסכימה לתנאיו וכן  בהגשת המועמדות מצהירה כל משתתפת .11

 מדיה בכל המשתתפות ופרסום סיקור .לפרסום פרטיה ושמה בכל מדיה על ידי מארגני התחרות

 . התחרות עורכי של הבלעדי דעתם שיקול לפי יהיה, השלבים בכל, רלוונטית

של ' וייצרו קשר עם המועמדת לשם מעבר לשלב ב, מארגני התחרות יבחנו את פרטי המועמדת .11

ולא ', לשלב בת מלא ובלעדי שלא להעביר המועמדת שיקול דע התחרותיובהר כי למארגני . התחרות

 . תהיה כל טענה כלפיהם

 חצי גמר –' שלב ב. 1ו

בפני חבר  KPMGבמשרדי  השירות\צרתזכה להציג את המו, בתחרות' משתתפת אשר תגיע לשלב ב .11

 .בוועידת המוביילייעודי השופטים של התחרות וכן להציג את המוצר בביתן 

 הצגה בפני חבר השופטים

להציג את המוצר בפני חבר , של התחרות' יידרשו המשתתפות אשר עלו לשלב ב 17.9.16ביום  .14

 .KPMGהשופטים במשרדי 

ות המשתתפות בנוגע לזהות המשתתפות אשר יזכו לעלות תצא הודעה לחבר, לאחר המצגות ביום זה .15

 "(.המועמדות הסופיות)"בתחרות ' לשלב ג

 נתוניםתבחרנה מראש על פי שיקול דעת חבר השופטים בהתאם לאסופת , המועמדות הסופיות .16

של ' והחברות יקבלו הודעה על בחירתן או אי בחירתן לשלב ג, שיידרשו מהחברות טרם מועד הוועידה

 .מועד הוועידה טרםיממה  לפחות ,תהתחרו

ולא תישמע כל טענה בעניין , המועמדות הסופיותול דעת מוחלט ובלעדי בבחירת שיק השופטים לחבר .17

 . זה

mailto:startup@calcalist.co.il
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 בוועידת המובייל השירות\הצגת המוצר

בוועידת המובייל שתתקיים ביום  השירות\יזכו להציג את המוצר', כל החברות אשר הגיעו לשלב ב .17

11.10.16 

 החברה תידרש, וועידהיום הולהציג את המוצר ב התחרות של' ב בשלב להשתתף מנת על כי, מובהר .19

של להלן האופציות . לשלם עבור שימוש בביתן שיבנה עבורה במתחם הסטארטאפים ביום הוועידה

בעלות  ושולחן 'מ 1*1.1ממותגת בגודל של  עם קאפה SILVERביתן : הביתנים מהם ניתן יהיה לבחור

שולחן ופלאזה על רגל ' , מ 1*1.1ממותגת בגודל של קאפה עם  GOLDביתן  אומ "כולל מע שח 1,500

 מסכימה היא כי מאשרת בתחרות' ב לשלב עברה אשר משתתפת. מ"שח כולל מע 1,500בעלות 

 .לא אם ובין( 'גשלב ) הסופיות המועמדות לשלב עלתה אם בין וזאת, כאמור לתשלום

, בוועידת המובייל השירות\פן בלעדי בעלויות הכרוכות בהצגת המוצרכי המשתתפת תישא באו, מובהר .40

 .ל"או מי מטעמם בנוגע לחובת התשלום הנ/ולא תהיה לה כל טענה כלפי מארגני התחרות ו

ומובהר כי יהיו חברות אשר לא יעלו לשלב , יובהר כי התשלום הינו עבור עלויות ביתן תצוגה בוועידה .41

ת הזכות להציג בוועידת המובייל בתשלום כפי שהוצג לעיל ואי בחירתן אולם יקבלו א, של התחרות' ג

הסופיות לא תבטל את התחייבותן להציג בוועידת המובייל ולשלם עבור הביתן כאמור  למועמדות

 .לעיל

יובהר כי רק בקשה בכתב מטעם משתתפת להסיר מועמדותה כך שאיננה מעוניינת , למען הסר ספק .41

 ארבע עשרוזאת לא יאוחר מ, אשר אושרה בכתב על ידי מארגני התחרות, תשל התחרו' לעבור לשלב ב

של התחרות ועל התשלום הכרוך בהצגה ' מהווה ויתור על מעבר לשלב ב, עידהוימים טרם מועד הו

 .  בוועידה

ולפי שיקול , מהתשלום הנדרש לעיל פתמשתתועדת השיפוט בתחרות יכולה לפטור , על אף האמור .41

לא תקבל אפשרות לשימוש בביתן תצוגה בוועידה  ,תתפת שתהיה פטורה מתשלוםמש. דעתה הבלעדי

ככל שנבחרה על ידי חבר  –' ואולם הדבר לא ישלול את זכותה להציג בפני חבר השופטים בשלב ג

 .של התחרות' השופטים לעלות לשלב ג

 הצגת מצגת בפני חבר שופטים  –' שלב ג. 3ו

תקיים יבמסגרת גמר התחרות אשר הסופיות להציג מצגת המועמדות תידרש כל אחת מ, בשלב זה .44

 . ביום ועידת המובייל

 . תיקבע זהותה של המנצחת בתחרות, בתום הצגת המצגות על ידי המשתתפות .45

  ,ממכון היצוא, הפועליםמבנק  ,ים מהשוק הפרטיכולל נציגה, י חבר שופטים"החברה הזוכה תיבחר ע .46

הרכב חבר השופטים נתון לשינוי ". כלכליסט"ף מטעם וכן משקי  KPMGח"נציג משרד רו, מבזק

 . ולא תהא למשתתפות טענה בעניין, ולשיקול דעת בלעדי של מארגני התחרות

על פי שיקול דעתו הבלעדי והוא רשאי להתחשב בין היתר , חבר השופטים יבחר את החברה הזוכה .47

 : בקריטריונים הבאים

  14% -החברה החדשנית ביותר  .א

 11% –פוטנציאל העסקי הגדול ביותר החברה בעלת ה .ב

 11% -החברה בעלת העומק הניהולי המיטבי   .ג
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ולא תהא למשתתפת כלשהי , בחירת הזוכה תתבצע על פי שיקול דעתם הבלעדי של  השופטים בתחרות .47

או לאופן /בחירה ו-או לאי/בקשר לבחירה ו, או מי מצוות השופטים/כל טענה כנגד מארגני התחרות ו

 .רה באשר לכל החלטה על פי התקנוןהשיפוט והבחי

או מי מטעמם לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם /או חבר השופטים ו/מובהר כי מארגני התחרות ו .49

 . ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם, בנוגע לזוכה בתחרות וכל החלטה אחרת על פי התקנון

" הערכה"/"הכרעה"הן בבחינת מובהר כי החלטות מארגני התחרות לעניין בחירת הזוכה הן סופיות ו .50

 .1971ג"התשל, (חלק כללי)לחוק החוזים  11כאמור בהוראת סעיף 

 הפרס. ז

 : תיבחר חברה זוכה אחת אשר תקבל חבילת פרסים הכוללת, המשתתפות מבין .51

  עמדה למפגשים עסקיים שיקבעו לחברה בתערוכתMWC  (Mobile World 

Congress)   ('שהות וכו, לינה, ביטוח, טיסה, וחללא הוצאות איר) 1027ברצלונה 

 מתוך סל השירותים ) ייעוץ וסיוע של מכון הייצוא לקראת הכנס בברצלונה, ליווי

 (פ מחירון ללא חברי מכון"ע)ח "ש 7000המקצועיים של המכון בשווי של 

  ככל שהזוכה היא ) ₪ 1,300שנת חברות חינם במכון הייצוא הישראלי עד לגובה של

 ( 1017הפרס ינתן לשנת  -1016בשנת  כבר חברה במכון

 י"ע שיינתנו ליווי וייעוץ עסקי  KPMG חייקין סומך 

 10 ד שיבולת ושות"י משרד עו"שעות ליווי שיינתנו ע' 

 בכפוף לתנאי ) מתנת בזק, חבילת תקשורת אחת לסטארטאפ הזוכה למשך שנה
 :הכוללת , (השירות

 
  לא , ות טכנולוגיתבכפוף להתכנ)מגה מבוסס סיב אופטי 5\50קו אינטרנט עסקי ביזנט בקצב

 (כולל ספק
 מעבד : שרת וירטואלי קלאסיCPU1  , זיכרוןGB4  , אחסוןGB100  עם מערכת אבטחה

 מובנית
  מחשבים 4גיגה לעד  100שירות גיבוי עסקי בענן בנפח 
  מרכזייתIPCENTREX   שלוחות  7עד 

 

 של המחירון מחירי פי על ₪ 50,000 בשווי כלכליסט אתר/בעיתון פרסום קמפיין 
 (מ"מע כולל) עת באותה כלכליסט

  טק הכוללת-בחסות בנק הפועלים הניתנת ללקוחות מערך ההיי הטבותחבילת: 

 הטבות בנקאיות מותאמות לצרכי החברות 
 טק הכולל את מגוון ההטבות הייחודיות-כרטיס אשראי ממותג פועלים היי 
 (כפוף לעמידה בתנאי הסף)ף ניו יורק אפשרות לפתיחת חשבון וליווי בנקאי אישי בסני 
 (כפוף לעמידה בתנאי הסף)קדונות בתפירה אישית יפ 
 יעוץ והכוונה בנוגע לגיוס ההון וקישור למשקיעים 
  (עובדים 10-מעל ל)הטבות בנקאיות לקבוצות עובדים 
 שירותים טכנולוגיים מותאמים לסטארטאפים על ידי חברות טכנולוגיה המובילות במשק 

 
 לתנאי השירות בכפוף*

 האחריות . ל"החברות הנ שמספקותלטיב השירותים  םאחראי עורכי הפעילות אינם יובהר כי** 
 .בלבד לכך מוטלת על החברות 
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חלוקת הפרס תיעשה בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של מארגני התחרות ומארגני התחרות יהיו  .51

כן יהיו רשאים מארגני . נון זהרשאים לשלול את הזכייה או חלק ממנה מטעמים המפורטים בתק

, ולערוך שינויים בהרכב חבילת הפרס, או לשנות את הפרסים המפורטים מעלה/התחרות להוסיף ו

 .ובלבד שתינתן על כך הודעה מראש

או טרוניה בקשר עם הפרסים לרבות טענות הנוגעות לאיכות ולטיב /לזוכה לא תהיה כל טענה ו .51

או תביעה כנגד /דרישה ו, ויתור סופי ובלתי מותנה על כל טענהוההשתתפות בתחרות כמוה כ. הפרסים

או עגמת /או חוסר התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או פגמים ו/מארגני התחרות בקשר לתקלות ו

 . נפש אשר עלולים להיגרם בקשר עם זכייה בפרס

לרבות כל , רתמובהר כי מארגני התחרות יהיו רשאים לפרסם את פרטי הזוכה באתר ובכל מדיה אח .54

 .או זמן/לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלי הגבלת מקום ו" כלכליסט"דפוס של /מדיה

מובהר כי המשתתפות בתחרות לא יהיו זכאיות לקבל כל תמורה כנגד השתתפותן , למען הסר ספק .55

ולא יהיו זכאיות להחזר התשלום ששולם בגין ביתן , למעט הפרסים כמפורט בסעיף זה, בתחרות

תה להם במישרין או בעקיפין כתוצאה מההשתתפות יאו כל הוצאה אחרת שהי/אמור לעיל והתצוגה כ

 .בתחרות

, י שיקול דעתם הבלעדי"עפ, או לבטל זכייה בפרס כאמור/מארגני התחרות שומרים על זכותם לעכב ו .56

 :בכל אחד מהמקרים הבאים

 ;או מרמה בקשר לזכאותה של הזוכה לפרס/או זיוף ו/חשש לאי תקינות ו .א

או לבטל את /לעכב ו, או על פי הוראות תקנון זה/על פי כל דין ו, כל סיבה אחרת אשר יש בה .ב

 ;או לממשו/מסירת הפרס ו

כל פעולה לפי , מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לעשות בפרס שלא חולק מכל סיבה שהיא .57

או הזוכים  ום השניהפרס לחברה שנבחרה כזוכה במק את ובכלל זה להעביר, שיקול דעתם הבלעדי

 .  הבאים אחריו

 .או בשווה כסף/הזוכה אינה רשאית להמיר את הפרס בכסף ו .57

או להמחאה לצדדים שלישיים /החברה המשתתפת ואינו ניתן להסבה ו –הפרס הוא אישי לזוכה  .59

או אינם נמנים על /או אנשים אשר אינם מועסקים בחברה ו/כלשהם לרבות חברות בנות חברות אם ו

 . מניות של החברהבעלי ה

מארגני , כולן או מקצתן, במקרה שבו הזוכה לא מילאה אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה .60

 .התחרות לא יהיו חייבים לאפשר את מימוש הזכייה כאמור

 סודיות. ח

 .מובהר כי ההשתתפות בתחרות כרוכה במסירת פרטים אישיים למארגני התחרות .61

למסור פרטים ואולם במידה ולא יעשו כן לא תוכלנה  ינן חייבותאמובהר כי המשתתפות בתחרות  .61

 .להשתתף בפעילות

ושל קבוצת " כלכליסט"הנתונים שתמסורנה המשתתפות למארגני התחרות יישמרו במאגר המידע של  .61

והם יהיו רשאים לעשות שימוש בכל מידע שהתקבל במסגרת התחרות כמפורט , "ידיעות אחרונות"

 : אים למסור המידע לידי צדדים שלישיים במקרים שלהלןכן יהיו רש. בתקנון
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 ;אם יתקבל צו שיפוטי המורה להם למסור פרטים כאמור .א

דרישה או הליכים משפטיים בין המשתתפת לבין מי ממארגני , תביעה, טענה, כל מחלוקת .ב

 ;התחרות

תפת בכל מקרה שמארגני התחרות יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשת .ג

 ;או לגופו ולרכושו של צד שלישי/ו

וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או  -אם מארגני התחרות יארגנו התחרות במסגרת תאגיד אחר .ד

 .ימזגו הפעילות עם פעילותו של צד שלישי

 שמשתתף גורם לכל. זה תקנון הוראות כל את ןהשתתפות בעצם ןעליה ותמקבל ותהמשתתפ .64

 עם אחד בקנה תעלה לא אשר, וסוג מין מכל, כלשהי טענה מודתע לא מטעמו מי או/ו בתחרות

 . זה תקנון הוראות

 


