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 תקנון ההגרלה: "אתגר השף של האגודה"

 

 מבוא  .1

את ציבור  ינהמזמ ("האגודה"ו/או " ההגרלה"עורכי להלן: (גוריון -בן האגודה הסטודנטיאלית .1.1

יעלו הסטודנטים  תמונה לסטורי באינסטגרם במסגרתה  ",  השףאתגר  "  בהגרלתלהשתתף  הסטודנטים  

מבין הסטודנטים     bguchefו    bgu4uשל המנה שבוצעה במהלך הסדנה וייתיגו את אינסטגרם האגודה  

 .ירדבחסות רשת אגא ₪ 500חבילת אלכוהול בשווי הזוכה יזכה  תערך הגרלה ובה 

ורק במסגרת  שגב משהעל ידי השף  3.11.20-התאריך ב בפועל מהסדנה שבוצעההתמונות יהיו רק  .1.2

 .זמן ההגרלה המפורט מטה

ו/או המבקש  להגרלהמהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף ו/או הנרשם  בהגרלההשתתפות   .1.3

להירשם כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 

 ועניין.  

 

 הסכם מחייב .2

(. לפיכך, אנא "התקנון"מותנית בהסכמה ואישור של תקנון זה )להלן:  בהגרלהאמור, ההשתתפות כ .2.1

מאשר,   , בהגרלה. כל משתתף  להגרלהבמלואם טרם הרשמתך    ההגרלהוודא, כי קראת והבנת את כללי  

 . ההגרלה. , כי הוא מסכים הסכמה מלאה ובלתי מותנית לכל כלליבהגרלהבעצם השתתפותו 

בכל הקשור   ההגרלההמופיעים בתקנון זה מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין עורכי    ההגרלהכללי   .2.2

 . להגרלה

 ולא יבחנו תמונות של מי שלא נרשם ו/או לא נתן הסכמתו לתנאי תקנון זה.  בהגרלהלא ישתתף  .2.3

 

 ההגרלה תקופת  .3

המידע בנוגע לאופן  (. "ההגרלה"תקופת )להלן:   10:00בשעה  4.11.20 רביעי תסתיים ביום ההגרלה

, אופן ההשתתפות והפרסים בהם ניתן לזכות כפי שיפורסמו באמצעי הפרסום של האגודה  להגרלהההרשמה  

 השונים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

 בהגרלה השתתפות  .4

, העומד אשר קנה כרטיס השתתפות באירוע גוריון-כל סטודנט בבן בהגרלהרשאי להירשם ולהשתתף  .4.1

 מילא אחר ההוראות המופרטות.וא תנאי תקנון זה ואשר בכל ומל

ו/או אחד מהם ו/או מנהליהם, עובדיהם והמועסקים על   ההגרלהאסורה על עורכי    בהגרלההשתתפות   .4.2

 ידם ועל בני משפחתם וקרוביהם מדרגה ראשונה.

 . 18המשתתף חייב להיות בגיר מעל גיל  .4.3

 ם לתקנון.  יאשר כי קרא והינו מסכי בהגרלההמעוניין להשתתף  .4.4

 בלבד. תמונה אחתסיפור  להגרלהכל משתתף זכאי להגיש  .4.5



 

 . להגרלה לא יבחנו ולא יכנסו , ההגרלהתמונות שיוגשו לאחר המועד שנקבע לסגירת  .4.6

 מספר אנשים.  בסיפורתירשם על שם מתמודד אחד בלבד, גם אם משתתפים  תמונה שתפורסםכל  .4.7

מצהיר המשתתף ומתחייב  ובפרסום הסיפור בהגרלה בהשתתפותמבלי לגרוע מהאמור ובנוסף אליו,  .4.8

 באופן בלתי חוזר כדלקמן:

ו/או  הסיפוררישיון מפורש, עולמי, שאינו בלעדי לשחזר, להפיץ, להציג את  לאגודההוא מעניק  .א

מול לתקופת שימוש , ללא פיצוי ו/או תשלום ו/או תגהסיפורליצור עבודה אחרת המתבססת על 

שהינה בלתי מוגבלת וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, ובכלל זה על טענה שעניינה 

 עשיית עושר ולא במשפט. 

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות כל שימוש  שהאגודהידוע לו והוא מסכים לכך  .ב

ת פרסומם באמצעי פרסום האגודה(, למען ובפרטי השולח )כולל אזכור שמו( לרבו תמונהבשהוא 

 הם של האגודה.  בסיפורהספר ספק זכויות היוצרים 

או לפרסום התמונות  להגרלהמוותר על הזכות לאזכור שמו בכל דבר ועניין הקשור המשתתף  . ג

 שהגיש.  

לא מהווה או כוללת פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד  תמונהה .ד

בטעם הטוב ו/או בעל תוכן פורנוגרפי ו/או שמסיתה לאלימות ו/או להפליה על רקע גזע, דת,  ו/או

לאום, מין או נטייה מינית, גיל או אמונה ו/או שיש בה משום הפרת כל דין ו/או הסכם ו/או הפרת 

של זכות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת ו/או פגיעה בכל זכות חוקית אחרת  

ו/או אחד מהם ו/או מי   ההגרלהכל אדם ו/או גוף או מוסד אחרים. המשתתפים פוטרים את עורכי  

ו/או מי מטעמם,  ההגרלהמטעמם מכל אחריות בגין הפרה של סעיף זה והם ישפו ויפצו את עורכי 

מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהפרת סעיף זה ובכלל הוראות 

 זה. תקנון

,  ההגרלהעבר על כללי התקנון, או שקיים חשד סביר של עורכי   בהגרלהקיים חשד כי משתתף במידה ו .4.9

לפי שיקול דעתם  ההגרלהשהמשתתף פתח משתמש פיקטיבי עם תמונות לא שלו, אזי רשאים עורכי 

לאלתר וללא צורך במתן הודעה   בהגרלההבלעדי לפסול צילומים של המשתתף ולחסום את השתתפותו  

שומרים לעצמם את  ההגרלהמוקדמת כלשהי, וכל זכות לפרס מכוח השתתפותו תפקע מידית. עורכי 

 סיפורל הגשת  או לפסו   בהגרלהכלשהו    הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף

 כלשהו. 

שומרים לעצמם את הזכות לוודא את אמיתות פרטי ההרשמה והעמידה של  ההגרלהעורכי  .4.10

 . ההגרלההמשתתפים והצילומים בדרישות 

 . בהגרלהעובדי אגודת הסטודנטים וחברי מועצת הסטודנטים אינם רשאים להשתתף  .4.11

 

 בהגרלה בחירת הזוכים  .5

 גרלה. ההמפורטים יכנסו ל (bgu4u , bguchef) בשני התיוגים יתויגוהתמונות אשר  .5.1

האגודה    םבפיקוח אינסטגר(  bgu4u , bguchefבתיוגים )ההגרלה תיערך מסך כל התמונות אשר תוייגו   .5.2

כל המשתמשים שתייגו את שני התיוגים  ובפיקוח רמ"ד תרבות ויו"ר ועדת ביקורת.    תחת מדור הסברה

 להגרלה עצמה שמתבצעת בעזרת תוכנת גלגל הגרלות. ל שמותיהם נכנסים "הנ

 .או מעמוד האינסטגרם שלה\ו  הזוכה יקבל הודעה על זכייתו מעמוד הפייסבוק של האגודה .5.3

 לא ניתן לזכות בפרס כקבוצה. הפרסים יינתנו לאדם אחד בלבד. .5.4

 

 



 

 

 פרסים .6

 ₪ בחסות אגדיר באר שבע. 500בשווי של עד  חבילת אלכוהולהפרס לזוכה  .6.1

ימים מיום פרסום שמות הזוכים ו/או הזוכה   10במידה ולא יהיה ניתן לאתר את הזוכה בפרס בתוך  .6.2

הנ"ל ו/או   ההגרלהאינו עומד בתנאים הנדרשים להגשת צילומים ו/או לקבלת הפרס בהתאם לכללי 

מם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי,  שומרים לעצ ההגרלההזוכה סירב לקבלת הפרס, עורכי 

 להעניק את הפרס למשתתף אחר. 

ו/או אחד מהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים על  ההגרלהלמען הסר ספק מודגש בזאת כי עורכי  .6.3

נחסם  בהגרלה, לרבות בנסיבות בהן אותו משתתף בהגרלהלהשתתף  בהגרלה אי הצלחה של משתתף 

ו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן לשירותים ו/או לחלקם בידיעת

  .השתתפות כאמור בהגרלההמשתתף 

 

 ההגרלה ביטול/השהייה של  .7

שומרים על זכותם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף שהיה לו חלק פסול/פלילי   ההגרלהעורכי 

היו רשאים לשנות   ההגרלהמבלי לגרוע באמור לעיל עורכי    .ההגרלהבעניין ו/או לבטל, לשנות או להשעות את  

מכל סיבה  ההגרלהרשאים לבטל  ו/או לדחות את  ההגרלהאת התקנון על פי שיקול דעתם, כמו כן עורכי 

 שהיא ומבלי לנמק מדוע.

 

 

 


