פברואר 2021
אדר תשפ"א
תקנון תחרות "המשפחה המתחפשת" – אגף החינוך ,הנוער והספורט
 .1התחרות ,בנושא "המשפחה המתחפשת" ,הינה תחרות שמקיימת עיריית ראש
העין-

אגף החינוך ,הנוער והספורט לבחירת "המשפחה המתחפשת" בהתאם

מועדים ולתנאים שיפורטו להלן.
 .2החל מיום רביעי  24.02.2021יב' באדר התשפ"א ,שעה  08:00ועד ליום שישי
 26.2.2021שעה  10:00ניתן יהיה להשתתף בתחרות באופן מקוון באמצעות
קבוצות הוואטסאפ העירוניות ,עמוד הפייסבוק העירוני ובאתר האינטרנט של
העירייה במועדים ובתנאים כפי שיפורט להלן.
כל משפחה המעוניינת להשתתף תמלא את פרטיה בקישור שיעלה בפרסומים
השונים ,ובו תעלה תמונה בה המשפחה מופיעה מצולמת ומחופשת .את התמונות
יש להעלות לטופס הבא.https://forms.gle/c45R6oG6JeuZwXFr6 :
 .3מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את השעות והמועדים
המפורטים לעיל ,הודעה מתאימה בדבר השינויים תפורסם באמצעות
קבוצות הוואטסאפ העירוניות ובאתר האינטרנט של העירייה ותישלח הודעה
למשתתפים.
 .4הזוכים במקום הראשון ,השני והשלישי יזכו בפרס – משלוח מנות מפנק.
 .5בית הספר אשר מירב ילדי המשפחות המשתתפות בתחרות ,לומדים בו ,יקבל
הרצאה/סדנא לבחירת מנהל/ת בית הספר.
 .6משפחה לא תורשה לשלוח/להגיש יותר מהצעה אחת לתחרות .אם אותה משפחה
תשתתף פעם נוספת ,תירשם התוצאה של התמונה הראשונה ששלחה לתחרות
בלבד.
 .7יש לשלוח תמונה עדכנית בלבד.
 .8המשפחה המשתתפת מאשרת פרסום תמונתה ברשתות החברתיות ,כולל תמונות קטינים.
ידוע ומוסכם על המשפחה המשתתפת כי תמונתה שתפורסם כאמור לעיל תהיה חשופה
לכל משתמשי דף הפייסבוק/אתר העירייה או צופי המדיה ,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 שהסכמה לעיל לא מזכה אות את המשפחה בקבלת תמורה
כלשהי ,כספית או אחרת ,מעיריית ראש העין ו/או מכל צד שלישי כאמור ,למעט פרסם
למשפחות הזוכות כאמור לעיל.

 .9משלוח המנות יישלח ביום שישי  26.02.2021לאחר ההודעה על המשפחות הזוכות.

 .10הרצאה/סדנא לבית הספר הזוכה תתואם בין אגף החינוך לבין מנהל/ת המוסד.
 .11ועדת שיפוט
א.

ועדת השיפוט המורכבת מחברי מועצת הנוער העירונית תהיה בלתי תלויה,
חברי ועדת השיפוט והרכבה יקבע ע"י עיריית ראש העין ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי.

 .12קריטריונים לזכייה בתחרות
א.

ועדת השיפוט תגדיר קריטריונים לבחינת התחפושות ,כגון יצירתיות,
אסתטיקה ,תחפושת משפחתית אחידה ועוד ,על פיהם תבחן את
התחפושות המשתתפות.

ב.

המוסד החינוכי בו לומדים ילדי המשפחה יירשם ובית הספר ממנו השתתפו
מירב המשפחות יזכה גם הוא בפרס.

 .13המשפחות תדורגנה על פי הציון אותו קיבלו מועדת השיפוט .משפחה שתקבל את
מירב הנקודות מועדת השיפוט תוצב במקום הראשון ,וכן הלאה.
 .14אסורים בהשתתפות בחידון:
א.

חברי מועצת העיר ובני משפחותיהם

ב.

עובדי עירייה ובני משפחותיהם

ג.

חברי מועצת הנוער העירונית ובני משפחותיהם

כללי:
 .1בהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר המשתתפים כי קראו את התקנון והם
מקבלים עליהם את הוראותיו ללא כל סייגים.
 .2המארגנים רשאים לדחות או לבטל את הפעילות ,כולה או חלקה ,או לשנות את
תנאיה בתקנון זה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 .3מנהלי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל אדם או מתמודד המשבש או
המפריע לניהול התקין של התחרות או שפועל בניגוד להוראות אלה.
 .4למשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לתחרות 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 בתחרות.
 .5מובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת התחרות נשמר אצל
מארגני התחרות ויהיה חשוף בפני מנהלי התחרות והגורמים המעורבים בניהול
התחרות.

 .6מארגני התחרות 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 בתחרות )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 התחרות 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 בתחרות או קבלה או שימוש או שימוש לרעה
כלשהו בפרס.
 .7המשתתפים בתחרות משחררים את מארגני התחרות ,את נציגיהם ,ואת שותפי
התחרות 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 התחרות רשאים ,על פי שיקול דעתם
הבלעדי והמוחלט לשנות את כל המועדים לתחרות הקבועים בתקנון זה בכל שלב
משלבי התחרות.
 .8מארגני התחרות רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות
תקנון התחרות.
 .9היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות ,יגברו הוראות
התקנון.

