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 מבוא   .1

של כל שנתון  הועדאת  ינהמזמ ("האגודה"להלן: (גוריון -בן תהסטודנטיאלי האגודה .1.1

 (. "הבחירות"במחלקות השונות להצביע ולהשפיע בבחירות לחברי המועצה )להלן: 

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף ו/או הנרשם לתחרות   .1.2

ו/או המבקש להירשם כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה 

 יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

 הסכם מחייב  .2

(. "התקנון"ההשתתפות בתחרות מותנית בהסכמה ואישור של תקנון זה )להלן:  כאמור, .2.1

לפיכך, אנא וודא, כי קראת והבנת את כללי התחרות במלואם טרם הרשמתך לתחרות. כל 

מאשר, בעצם השתתפותו בתחרות, כי הוא מסכים הסכמה   משתתף בתחרות,ועד אשר 

 התחרות. מלאה ובלתי מותנית לכל כללי

ת המופיעים בתקנון זה מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין עורכי התחרות כללי התחרו .2.2

 בכל הקשור לתחרות.

 

 הרשמה  .3

, העומד בכל ומלוא תנאי ועד שנתון של מחלקהכל  בהרשמהרשאי להירשם ולהשתתף  .3.1

 .תקנון זה

 כל ועד של שנתון ספציפי המעוניין להירשם עליו לשלוח פרטים למייל .3.2

bhirut@aguda.bgu.ac.il . 

 על כל ועד של שנתון החובה לבדוק כי המייל התקבל. .3.3

 .על מנת להשתתף בתחרות זו באותו שנתון םסטודנטי 50על השנתון למנות לפחות  .3.4

הקול שלהם סטודנטים שלומדים תואר דו חוגי ירשמו כמצביעים לחוג אחד בלבד ולכן  .3.5

יספר לאותה מחלקה שבה הצביעו לפי איזור בחירה )לדוגמה אפריקה וכלכלה, הצביע  

 .לאפריקה ( כלכלה לכן יחשב הקול שלו לשנתון שלו בכלכלה ולא 

 . אזורי הבחירה מפורטים באתר האגודה  .3.6

ומאותו אזור  סטודנטים בשנתון , ניתן לאחד שנתונים מאותו התואר 50אם יש פחות מ .3.7

כן לאחד בכך גם את אחוז החסימה בעבור שני כמו  , כפי שמתואר באתר האגודה.בחירה

סטודנטים  30סטודנטים ושנה ב' מונה  40)לדוגמה תיירות , שנה א' מונה  השנתונים יחד

ניתן לאחד את שנה א' ושנה איש.  70אחוז החסימה יחושב בהתאם לכמות מצטברת של 

ליו"ר ועדת  בעניינים אלו ש להגיש בקשה מראשי. תחרותב להשתתףב' לשנתון אחד כדי 

האיחוד יתבצע באמצעות וועד המחלקה   .2.12-4.12.2019בין התאריכים הבחירות  

 בלבד.  

הפרס יהווה תחליף עבורו לתקצוב ערב המחלקה מטעם מדור אקדמיה של  –שנתון זוכה  .3.8

 האגודה הסטודנטיאלית.

 תקופת התחרות  .4

המידע בנוגע לאופן ההרשמה לתחרות, אופן ההשתתפות והפרסים בהם ניתן לזכות כפי  .4.1

 שיפורסמו באמצעי הפרסום של האגודה השונים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
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 הזוכים בתחרות בחירת  .5

 מאותו שנתון של המחלקה. 40%השתתפות בהצבעה של לפחות  -תנאי מתלה .5.1

₪ לקיום  1,000השנתון אשר יהיה בעל אחוז ההצבעה הגבוה ביותר יקבל מענק בסך של  .5.2

 ערב גיבוש שנתון מחלקתי בכפוף להצגה של קבלה על שם האגודה )להלן: "הפרס"(.

 לא יועבר לשנתון המחלקתי.ככל והתנאי המתלה לא יתקיים, הכסף  .5.3

 והיא הינה סופית ולא ניתנת לערעור.אתר האגודה ההודעה על השנתון המנצח תפורסם ב .5.4

 ביטול/השהייה של התחרות  .6

עורכי התחרות שומרים על זכותם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף שהיה לו חלק 

מבלי לגרוע באמור לעיל עורכי  התחרות.פסול/פלילי בעניין ו/או לבטל, לשנות או להשעות את 

התחרות היו רשאים לשנות את התקנון על פי שיקול דעתם, כמו כן עורכי התחרות רשאים 

 לבטל  ו/או לדחות את התחרות מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק מדוע.

 

 

 

 


