תקנון הגרלה תמונה משפחתית עם חנוכיה תשפ"ב2021 -
 .1והואיל וברצון המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ראש העין (להלן" :המארגנים") לעודד
משפחות להצטלם לצד חנוכייה משפחתית בחג החנוכה תשפ"ב ,החליטו המארגנים
לקיים הגרלה (להלן" :ההליך").
במסגרת ההליך ,יבוצע פרסום הקורא לתושבי העיר ראש העין להצטלם בתמונה
משפחתית בראש העין ליד חנוכייה ולשלוח את התמונה לכתובת דוא"ל ייעודית
( )hanuka@rosh.org.ilבאמצעות קישור דרך אתר האינטרנט של העירייה ו/או דרך
עמוד הפייסבוק של העירייה וזאת עד ליום ראשון ח' בטבת תשפ"ב  12.12.21שעה .16:00
המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם או לא לפרסם את חומרי הצילום ו/או
קטעי הוידאו לפי שיקול דעתם הבלעדי.
בעצם משלוח התמונה מאשר המשתתף את הסכמתו לפרסום תמונות ו/או קטעי וידאו
של בנו/בתו בכל מדיה פרסומית/שיווקית של עיריית ראש העין.
המארגנים אינם מתחייבים לפרסם את התמונות כולן או חלקן .המשתתף בהליך נותן
הסכמתו מראש לביצוע שימוש בתמונות ו/או קטעי הוידאו לצורך פרסום ומוותר מראש
על כל טענה בעניין זה הן לגבי איכות הפרסום ,טיבו ,תוכנו ו/או כל טענה אחרת בהקשר
האמור.
ידוע למשתתף כי התמונות ו/או קטעי הוידאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לכל
משתמשי דף הפייסבוק/אתר העירייה ,צופי המדיה ו קוראי החוברת המופצת לציבור
ע"י המחלקה לתרבות תורנית בשיתוף עם המועצה הדתית  ,וכי עיריית ראש העין או מי
מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים
כלשהם בתמונות ו/או קטעי וידאו ,וכן שהסכמתו לעיל לא מזכה אותו בקבלת תמורה
כלשהי ,כספית או אחרת ,מעיריית ראש העין ו/או מכל צד שלישי כאמור.

 .2המעוניין להשתתף בהליך ,ימלא טופס מקוון הכולל את פרטיו האישיים:
שם ושם משפחה ,כתובת מלאה ,מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל.
בנוסף ,ימלא המשתתף הצהרה כי התמונה צולמה בראש העין ,הצהרה בדבר הסכמה
לביצוע שימוש בתמונות/קטעי וידאו של בנו/בתו כמפורט לעיל וכן ימלא הצהרה מקוונת
ולפיה קרא את תקנון ההליך ,מסכים ומאשר את תוכנו.
 .3בחלוף המועד האחרון למשלוח התמונות ,תיבדקנה התמונות ותערך רשימה שמית של
השולחים .תיערך הגרלה במסגרתה יישלפו  5פתקים באופן אקראי לצורך בחירת
הזוכים .כל אחד מחמשת השמות שיעלו בגורל יזכה בתווי קניה בסך .₪ 200

 .4על מועד ביצוע ההגרלה תפורסם הודעה באתר האינטרנט של העירייה ובעמוד הפייסבוק
של העירייה .ניתן יהיה לצפות בהגרלה באמצעות ה –  ZOOMעל ידי כניסה לקישור
שיפורסם.
קריטריונים לזכייה בהגרלה:
א.
ב.

התמונה הינה תמונה משפחתית שצולמה ליד חנוכייה בראש העין (ללא תלות
במספר המשתתפים).
השם שעלה בהגרלה הוא שם של תושב המתגורר בעיר ראש העין.

 .5מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את השעות והמועדים המפורטים
לעיל ,הודעה מתאימה בדבר השינויים ,ככל שיהיו ,תועבר באמצעות אתר העירייה /עמוד
הפייסבוק של העירייה.
 .6ועדת שיפוט:
ועדת השיפוט תהיה בלתי תלויה .הרכבה של ועדת השיפוט יקבע ע"י עיריית ראש העין,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ויכלול את מנהל מחלקת תרבות תורנית בעירייה ו/או מי
מטעמו ,דוברת העירייה ו/או מי מטעמה ונציג/ה הלשכה המשפטית בעירייה.
הוראות כלליות:
.1
.2
.3

.4

.5
.6

בעצם שליחת התמונה מאשר המשתתף ומצהיר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את
הוראותיו ללא כל סייגים.
המארגנים רשאים לדחות או לבטל את ההליך ,כולו או חלקו ,או לשנות את תנאיו
בתקנון זה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי.
המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל אדם או מתמודד המשבש או המפריע
לניהול התקין של ההליך או שפועל בניגוד להוראות אלה ובאופן שיש בו כדי חשש
להטיית ההליך.
למשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר להליך ולכל פעולה בה ינקטו
המארגנים בקשר לכל תקלה או טעות ,ובקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות
ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב השתתפותם בהליך.
מובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת ההליך נשמר אצל מארגני
ההליך ויהיה חשוף בפני מנהלי ההליך והגורמים המעורבים בניהול ההליך.
מארגני ההליך אינם אחראים ל ( )1כל מידע שגוי או לא מדויק ,בין אם סופק או נגרם על
ידי המארגנים ומי מטעמם ,המתמודדים ,טעויות דפוס או על ידי כל ציוד או תכנות
הקשורים או מנוצלים בהליך )2( .כשלים טכניים מכל סוג שהוא ,לרבות ,אך לא רק,
תקלות ,הפרעות או ניתוקים של קווי הטלפון ורשת האינטרנט או מחשוב חומרה או
תוכנה ולכל התשתיות אשר יועמדו לרשות המשתתפים )3( .טעות טכנית או אנושית אשר
עלולה להתרחש בניהול ההליך או בעיבוד של רשומות )4( .כל פגיעה או נזק לגוף או לנכס
אשר עלול להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,באופן מלא או חלקי ,על ידי השתתפות של
מתמודד בהליך או קבלה או שימוש או שימוש לרעה כלשהו בפרס.

 .7המשתתפים בהליך משחררים את מארגני ההליך ,את נציגיהם ,ואת שותפי ההליך מפני
ונגד כל תביעה ,הוצאות ,ואחריות לרבות מרשלנות ,בפגיעה בפרטיות ,לשון הרע ,הפרת
זכות יוצרים סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני ומנזקים מכל סוג שהוא לאדם או
לרכוש .מארגני ההליך רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לשנות את כל
המועדים להליך הקבועים בתקנון זה בכל שלב משלבי ההליך.
 .8מארגני ההליך רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות
תקנון ההליך.
 .9היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס להליך ,יגברו הוראות
התקנון.

