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תחרות סרטונים כחול  -לבן " :6102מוצר ישראלי זה הלייק שלי"
תקנון תחרות ספטמבר 6102
 .0הגדרות :
" 1.1התחרות" :תחרות נושאת פרסים הנערכת על ידי עורך התחרות במסגרתה מעלה המשתתף
סרטון או קישור לסרטון שערך לדף הפייסבוק של עורך התחרות שידורג כמפורט בתקנון זה.
" 1.1מטרת התחרות" :מטרת התחרות הינה קידום המודעות לחשיבות לעידוד וחיזוק התעשייה
המקומית ועידוד הציבור לרכישה של מוצרים ושרותים מתוצרת ישראל ,תעשייה ישראלית וכו'.
על הסרטון להביע בדרך יצירתית את העדפת כחול -לבן .
" 1.1התקנון"  :כלל הוראות תקנון זה על נספחיו.
" 1.1משתתף"  :תושב ישראל בגיל  11ומעלה בעל חשבון באתר פייסבוק ,המעוניין להשתתף
ולקבל על עצמו את תנאי תקנון התחרות.
" 1.1עורך התחרות"  :התאחדות התעשיינים בישראל ואגודת בית התעשיינים ,חיפה.
" 1.1הפרס" :מקום ראשון ₪ 11,111 -לרכישת מוצרים כחול – לבן תוצרת הארץ ו/או לשימוש
באתר תיירות ישראלי.
מקום שני  ₪ 1,111 -לרכישת מוצרים כחול -לבן תוצרת הארץ ו/או לשימוש באתר
תיירות ישראלי.
מקום שלישי  ₪ 1,111 -לרכישת מוצרים כחול -לבן תוצרת הארץ ו/או לשימוש
באתר תיירות ישראלי.
" 1.1היצירה" – צילום סרטון עד  1דקות שזכויות היוצרים המלאות בו בבעלותו הבלעדית של
המשתתף שמתקיימים לגביו כל הוראות תקנון זה ושאינו מפר ו/או פוגע בזכויות צד שלישי.
" 1.1משך התחרות" :
שלב א' -מיום חמישי  1.0.1111 ,ועד מוצ"ש  10.11.1111בחצות  -העלאת הסרטונים בידי
המועמדים באופן ישיר או באמצעות קישור לאפליקציית הפייסבוק של פורטל כחול לבן ,לשיפוט
הקהל הרחב ע"י צבירת "לייקים" (כמות הלייקים =  11%מהניקוד הסופי).
שלב ב'  -מיום ראשון  11.11.1111ועד יום ראשון  1.11.11בחצות – דירוג  11הסרטים שצברו
את כמות הלייקים הגבוה ביותר ע"י ועדת השיפוט ( 11%מהניקוד הסופי).
שלב ג' -יום שלישי  ,1.11.11הענקת הפרסים במעמד האירוע השנתי של התאחדות התעשיינים
בצפון בהשתתפות תעשיינים ,ארגונים כלכליים ואורחים נוספים.
" 1.0חבר השופטים" במסגרת התחרות ימונה צוות שופטים חיצוני ,שיהיה מורכב מ 11 -שופטים
ביניהם יו"ר וחברי ועדת כחול -לבן בהתאחדות התעשיינים -מרחב צפון ,יו"ר ונציגי מטה מיוצר
בישראל בהתאחדות התעשיינים ,יועץ תקשורת ,איש חינוך ,יוע"מ ,רו"ח וסטודנט מתמחה.
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 .6כללי
 1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר
התחרות יגבר האמור בתקנון זה לכל דבר ועניין.
 1.1האמור בתקנון זה נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר ,אך הוא מופנה לנשים ולגברים כאחד.
 .3תנאי ההשתתפות בתחרות
 1.1התחרות פתוחה לכל תושב ישראלי מגיל  11ומעלה המעוניין להשתתף ולקבל על עצמו את תנאי
תקנון התחרות .תנאי להשתתפות בתחרות זו הינו הסכמה מלאה לכל תנאי תקנון זה ומילוי כל
הוראותיו.
 1.1משתתפים בתחרות בגילאים שמתחת לגיל  11שיצירותיהם יעלו לשלב הגמר ,יידרשו להציג
הסכמה בכתב של הוריהם להשתתפותם בתחרות ובטקס חלוקת הפרסים.
 1.1השתתפות הזוכים באחד משלושת המקומות הראשונים בטקס חלוקת הפרסים ,הינה תנאי
הכרחי לקבלת הפרס .אי הגעת הזוכה לטקס חלוקת הפרסים -תישלל ממנו הזכות לקבלת
הפרס.
 1.1ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי אגודת בית התעשיינים חיפה ,על עובדי התאחדות
התעשיינים בישראל ועל חבר השופטים של התחרות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
 1.1המשתתף בתחרות מצהיר בזאת כי הינו בעל הזכויות הבלעדי ביצירה וכי הינו האחראי הבלעדי
בכל הנובע מהעלאת היצירה לתחרות.
 1.1מובהר בזאת כי עורך התחרות יהיה פטור מכל טענה של המשתתף לגבי זכויות יוצרים וזכות
מוסרית ביצירה וכן יהיה רשאי לעשות ביצירה כל שימוש לרבות העתקתה ו/או עריכתה ו/או
הצגתה בציבור בציון שם המשתתף ,זאת מבלי שיידרש לתשלום תמלוגים ו/או תשלומים אחרים.
 1.1המשתתף מצהיר ומאשר כי ככל שמוצגים ביצירה ילדים ו/או בני נוער מתחת לגיל  ,11הצגתם זו
הינה בהסכמתם המלאה והפורמאלית של הוריהם.
 1.1העלאה של יצירה המכילה תכנים מיניים ,בוטים ,פוגעניים ,אלימים ,גזעניים ו/או הפוגעים בשמו
הטוב של אדם ו/או המפרה כל דין אחר לרבות קניין רוחני הינה אסורה בהחלט ותוסר מהאתר.
 1.0מובהר בזאת כי המשתתף הינו האחראי הבלעדי לתוכן היצירה וכי עורך התחרות לא יישא
באחריות לכל נזק ו/או תביעה ו/או טענה של צד שלישי לגבי היצירה.
 .4אופן ההשתתפות בתחרות ותנאים טכנייםאופן ההשתתפות בתחרות ותנאים טכניים
על המשתתף לעשות "שיתוף" לאחד הפוסטים הקוראים להשתתפות בתחרות ,להיכנס לדף
הפייסבוק "פורטל כחול לבן בתעשייה" ולהעלות את הסרטון המייצג בשבילו את הרעיון של כחול
לבן כפוסט לקיר של העמוד .על הסרט להיות בפורמט דיגיטלי מאחד הסוגים,avi ,mov ,mp4 :
. wmv,mpeg
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 1.1במידה ויתקבלו יצירות דומות מאוד ע"י אותו משתתף ,היצירה הראשונה תשתתף בתחרות ויתר
היצירות הדומות תיפסלנה.

 .5הליך בחירת הזוכים
 1.1במהלך התחרות ,יוכלו הגולשים באתר להצביע עבור הסרטים ע"י מתן "לייק" באפליקציית
הפייסבוק .חבר השופטים ינקד את הסרטים על פי הקריטריונים הקבועים בסעיף  1.1לתקנון
זה.
 1.1במידה ועל פי דירוג הסרטים עולה כי ישנו משתתף הזכאי ליותר מפרס אחד ,יזכה אותו
המשתתף בפרס אחד בלבד (הגבוה מביניהם) והפרס האחר יועבר למשתתף הבא על פי
הדירוג.
 1.1פרסים  -לאחר הבחירה ושקלול התוצאות יקבלו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים הודעה אישית
על הזכייה ,משתתף שלא ניתן יהיה לאתרו באמצעות הפרטים שבחשבון הפייסבוק שלו ו/או משתתף
שלא ישיב להודעת הזכייה בתחרות בתוך  11שעות ,זכייתו תועבר למשתתף המדורג אחריו והינו
מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורך התחרות.
 1.1ההכרזה על הזוכים תעשה בטקס מיוחד שתערוך ההתאחדות בצפון ועל מועדו תימסר הודעה
באופן אישי לזוכים .לאחר ההכרזה על הזוכים ,יועלו שמות הזוכים והסרטים שהגישו באתר
הפייסבוק ובאתר האינטרנט של פורטל כחול לבן ,אתר התאחדות התעשיינים או כל אתר
ומדיה אחרים המקדמים נושאי רכש תוצרת הארץ כחול לבן.
 .2תנאים להכרזה על זוכה ולמימוש הפרסים:
 1.1המשתתף שיצירתו תיבחר במקומות הראשונים יידרש לספק פרטי זיהוי ויצירת קשר לרבות
צילום ת.ז .להוכחה כי הינו מקיים את תנאי התקנון.
 1.1הודעת הזכייה ומסירת הפרס כפופים לנכונותו של המשתתף בתחרות להגיע אל טקס המיוחד
שייערך בצפון.
 1.1מימוש הפרס יהא לכל המאוחר בתוך בתוך ארבעה חודשים מיום הענקתו לזוכה.
 1.1אופן מימוש הפרס יהא באמצעות תשלום ישיר לבית העסק בו יבחר הזוכה לממש את הפרס
ו/או באמצעות החזר הוצאה לזוכה בתוך  11ימים מיום הצגת חשבונית קניה והכל על פי שיקול
דעתו הבלעדי של עורך התחרות .מובהר כי סכומי הפרסים כוללים מע"מ.
 1.1המשתתף קיים באופן מלא את כל יתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

 .7שונות
 1.1לעורך התחרות שמורה הזכות לבטל את התחרות ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות את
מועדי התחרות ו/או שלביה והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 1.1לעורך התחרות שמורה הזכות לשנות את מספר ו/או סכום הפרסים במהלך התחרות.
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 1.1המשתתף מודיע בזאת כי ברור לו שעריכת התחרות תלויה בין היתר בתקינות וזמינות רשת
התקשורת ,המערכות הממוחשבות ,זמינות את פייסבוק וגורמים נוספים בהם אין לעורך
התחרות כל שליטה ועל כן מוותר בזאת המשתתף על כל תביעה ו/או טענה הנובעת מגורמים
שאינם בשליטת עורך התחרות.
 1.1מוסכם בזאת כי השתתפות בתחרות מהווה הצהרה כי המשתתף קרא את התקנון וכי הוא
מסכים באופן מלא ובלתי מותנה לכל האמור בתקנון זה וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו
או מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות ומי מטעמו ,בין היתר בכל
הקשור והמתייחס לתכני ושיטת התחרות ו/או בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה ו/או
למימוש הזכייה עצמה .המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי
ניתנת לשינוי או לביטול.
 1.1עורך התחרות יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר מהאתר יצירה ו/או הודעת מלל
שאינם הולמים .זאת ועוד לעורך התחרות תהיה שמורה הזכות לחסום ו/או להגביל את נגישותו
של משתתף לאתר התחרות ללא צורך בהודעה מוקדמת במידה ויש בפעולותיו של המשתתף
משום פגיעה או הפרעה לקיום התחרות.
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