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תקנון תנאי השתתפות בתחרות בנושא "חופשה בגליל המערבי"
 .1הוראות תקנון זה מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות קול קורא מס' .20/20
 .2על משתתפים מתחת לגיל  18לצרף לתמונתם אישור הורים להשתתפות בתחרות ולתנאיה ,ולהעלות בטופס
ההרשמה .במידה ומשתתף אינו מצליח להעלות את האישור בטופס ההרשמה ,עליו לשלוח את האישור
לאשכול בדואר אלקטרוני לכתובת..tourism@wegalil.org.il :
 .3על משתתפים שתמונתם כוללת קטינים מתחת לגיל  18להעלות לטופס ההרשמה אישור הורי הקטינים
המצולמים .חל איסור על פרסום תמונה כאמור ללא אישור הורים.
 .4המשתתפים מצהירים כי הינם בעלי זכויות היוצרים הבלעדיים של התמונות שיועלו על ידיהם במסגרת
התחרות.
 .5על המשתתפים חל איסור לפרסם ו/או לשתף ו/או להעלות במסגרת התחרות תמונה ו/או תגובה ו/או מסמך
בניגוד המכילים תוכן פוגעני ו/או מיני ו/או אלים ו/או גזעני ו/או בלתי נאות ו/או תמונות אשר השימוש בהן
ו/או פרסומן יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת ו/או פגיעה בפרטיות על פי כל
דין.
 .6תמונות שלא יעמדו בהוראות התקנון ,תוסרנה על ידי האשכול.
 .7האשכול שומר על זכותו שלא להעניק את הפרס למשתתף שתמונתו נבחרה כזוכה באחד משלושת המקומות
הראשונים בתחרות ,במידה ויימצא שהמשתתף הפר את תנאי התקנון ו/או הוראות ההליך.
 .8על הזוכים בתחרות ליצור קשר ישיר עם בית העסק המעניק את הפרס לשם מימושו .מימוש הפרס ייעשה
בהתאם לתנאים למימוש שיימסרו לזוכה יחד עם הפרס.
 .9על זוכה שהינו קטין להגיע לקבלת הפרס מלווה על ידי הורה.
 .10הפרסים בתחרות אינם ניתנים להחזרה או החלפה .האשכול שומר על זכותו להחליף את הפרסים בפרסים
שווי ערך.

 .11למשתתף אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או מי מטעמו בכל הקשור
להשתתפותו בתחרות ו/או בקשר עם זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כאמור כנגד האשכול ו/או מי מטעמו לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף בשל השתתפותו
בתחרות ו/או הזכייה בה.
 .12המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או מי מטעמו לנזק שיגרם
למשתתף ו/או לצד ג' ו/או לרכוש בגין פגיעה בפרטיות ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בקניין רוחני.
 .13האשכול לא יישא באחריות כלפי המשתתף בקשר עם השתתפותו בתחרות לרבות ,בשל טענה ו/או תביעה
של צד ג' כלשהו בקשר עם התחרות.
 .14האשכול ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לנזק ,מכל סוג שהוא לזוכה בתחרות ו/או לרכושו ו/או לכל צד
שלישי ,בשל מימוש הפרס או אי מימושו .המשתתפים מוותרים עם אישורם תקנון זה ,על כל טענה ,תביעה
או דרישה כלפי האשכול בקשר לכך.
 .15האשכול שומר על זכותו לשנות את המועדים הנקובים במסמכי ההליך ו/או להפסיק את התחרות לפני
המועד הנקוב מכל סיבה שהיא לרבות בשל ,התרחשות נסיבות שאינן בשליטתו.
 .16האשכול יהיה רשאי להוסיף על הוראות תקנון זה ו/או לשנותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .17נוסח התקנון הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,הפניה במסגרת הליך זה הינה לשני המינים.
 .18השתתפות בתחרות מהווה הסכמתו ואישורו של המשתתף לתנאי התחרות ותקנון זה וכי אין לו כל
הסתייגות לגביהם.

