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 תקנון תחרות "המטמון של הטבע"– משחק החידות של חמיצר ורשות הטבע והגנים" 2017

 

 מבוא .1

 המטמון של הטבע" בקרב הציבור הרחב, בנושא, תתקיים תחרות הז להוראות תקנוןובהתאם בכפוף  1.1

 חשיפה לגנים הלאומיים ושמורות טבע. במסגרתמשחק החידות של חמיצר"  –

, 3ברח' עם ועולמו  רשות הטבע והגנים,כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון במשרדי  1.2

רשות  ל ידיבמועד שייקבע ע, *3639 עם נציג רשות הטבע והגנים בטלפוןירושלים וזאת בתיאום מראש 

  רשות הטבע והגנים.אתר האינטרנט של מופיע גם בהתקנון  הטבע והגנים.

ו/או  סתירה הרי שבכל מקרה של, והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפיםבפרשנותו של תקנון זה  1.3

לרבות במודעות  התחרותכלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר אי התאמה 

, עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחריםו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר 

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 יחד. מינים גםהאך הוא מכוון לשני האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות  1.4

 . השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זהה 1.5

 תחרות.יקחו חלק בלא י לנושא התחרות ותקשור ןשאינ תשובות 1.6

 

 הגדרות .2

המצוינת לצדם, אלא אם נאמר  לצורכי התחרות ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות

 :אחרת במפורש

 .ו/או דן חמיצר הטבע והגנים הלאומייםלשמירת רשות ה  –" והגנים הטבע רשות/"עורכת התחרות

משחק וירטואלי הבנוי על בסיס תקיים מ מסגרתהב עורכת התחרות, דייל ע כתנערה תחרות – "התחרות" 

 תחנות מטמון. לחיצה על כל תחנה מעלה חידה.  70מפת ישראל, מצוינים 

, כמפורט להלן בהתאם לפתרונות הנכונים תיווצר לכל מתמודד תמונת מפה שונה על פי הצלחותיו

 בתקנון זה.

המופיעות במפת שלב א מיועד לכלל המבקרים בגנים הלאומיים ושמורת הטבע  -"משתתף בתחרות"

ועומד בקריטריונים  חידות בשלב א. 4מיועד למנויי מטמון בלבד אשר פתרו נכונה ' המשחק. שלב ב

  שהוגדרו בתקנון זה.

קלנדרי באותו חודש  .פתר נכונה (אפריל -דצמברבכל חודש  קלנדרי )אשר )בית אב( משתתף  –" ה"הזוכ

 עפ"י תקנון זה ועפ"י ועדת השיפוט., יוכל לזכות בפרס מתוך הרשימה המצורפת

 זוכים 10בכל חודש יוכרזו 

את המשתתף בתחרות על דבר זכייתו  תמטעם רשות הטבע והגנים המיידע תרשמיהודעה  -"שובר הפרס"

  ואת פרטיה.

  .התקשורתבאחד מאמצעי לזוכה בהודעה פרטית תיעשה  –הודעת זכייה 

 קשר ועל מנת שיצרו אית ועביר את פרטייו שקיבל הודעת זכייה מאת ועדת השיפוטמי  – "זכאים לפרס"

 להמשך טיפול.

ו/או מי  עובדי רשות הטבע והגניםמ ורכביש שופטיםשל ועדה אשר תורכב מצוות  –"ועדת השיפוט" 

 . מטעמה

  .ערוצים כפי שתחליט עורכת התחרות פרשמות הזוכים יפורסמו במס –"פרסום הזוכים" 
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 להלן. 8הפרס המפורט בסעיף  –" הפרס"

 

 תחרות הנושא  .3

 "טבע מורשת ונוף" נושא התחרות הוא

 

 תקופת התחרות .4

 :המשחק בנוי משני שלבים

 מיועד לכלל המבקרים -מטמונים   4פתרון  - 'שלב א   4.1

 . 7/4/18 ויסתיים ביום 1/12/17מועד תחילת שלב זה הוא ביום  א.

   במהלך התקופה האמורה  70תחנות מטמון )שמורות/גנים(  מתוך  4על כל משתתף לפתור לפחות  ב.

  .בסעיף א        

 .מטמונים יוכלו להשתתף במקצה הגמר יום המטמו"ון 4מנויי מטמון פעילים שפתרו נכונה  ג.

או  ת תקופת התחרותעורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכ .ד

 .קיצורה

 

 ן שלב א'"ויום המטמ -גמר  - 'שלב ב   4.2    

בשלב זה רשאים באחד הגנים הלאומיים או שמורות הטבע.  10:00 בשעה ו'יום  4/5/18מועד  .א

 להשתתף מי שביום האירוע מחזיק מנוי מטמון בתוקף. 

לפי המפרט מעלה  חידות  4אשר פתרו נכונה  )משפחה על פי הרישום במועדון המטמון( משתתפים .ב

 .יום המטמון-יקבלו הודעת זימון ליום הגמר 

 שלב זה יכלול כתב חידה המותאם לשטח הגן/שמורה. .ג

על פי סדר יזכו בפרסים המשפחות הראשונות אשר יפתרו את החידה ראשונות  3הזוכים בשלב זה  .ד

 הכרזתם על הפתרון.

 .הלןליקבלו את הפרסים כמפורט  הפותרים הראשונים של כתב החידה .ה

של  'שפתרה הכי הרבה כתבי חידה במהלך שלב אלמשפחה  במעמד הגמר יוענק פרס מיוחד .ו

  המשחק. 

 

 הזכאים להשתתף בתחרות .5

שנה הינו קבלת  18תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד . הציבור לכלל פתוחה התחרות 5.1

 הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות. 

 ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים. 5.2

 . ראשונה ממדרגה משפחותיהם ובני השופטים צוות, הרשות עובדי על אסורה בתחרות ההשתתפות 5.3

אשר לא  משתתףהינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה.  תווקבלההשתתפות, הזכיה בפרס  5.4

וממילא לא  בתחרותמילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף 

 .יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה

 או עבירה על חוקים.ו/ ערכי טבעב פגיעהל הקשורה תשובות יתקבלו לא 5.5
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 פגיעה ומורשת ו/או טבע בערכי פגיעה של בעבירות האחרונות השנים בשלוש הורשע אשר אדם 5.6

 .בתחרות להשתתף יורשה לא, חיים בעלי והטריד הפריע וגנים לאומיים ו/או טבע בשמורות

 

 השתתפות כללי .6

 על פי שיקול דעתה לצרכיה בתשובות המשתתפיםתהיה זכאית להשתמש  עורכת התחרותיובהר, כי  6.1

יצוין . מובהר בזאת שללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיאלרבות מדיה דיגיטלית, , בכל מדיה שתבחר

 .שימושהבעת  בתחרות המשתתףשמו של 

המשתתפים בתחרות מוותרים מראש על כל זכות לקניין רוחני ו/או ותביעה במקרה שלא יצויין שם  6.2

 המשתתף ו/או שימוש בתשובה שנשלחה כאמור לעיל.

 שימוש כל בגין גם כמו ,תבתחרו השתתפותם עבור תשלום ו כליקבל לא בתחרות המשתתפים 6.3

 תחרותהשתתפות בה עצםב התקנון. להוראות בהתאם ,בתוצרי התחרות עורכת התחרותשתעשה 

 בהשתתפות ויש התקנון, זה, ולהוראות בסעיף לאמור את הסכמתם המפורשת המשתתפים מביעים

 .זה בתקנון כמפורט ,לרשות הטבע והגנים כאמורמתן אישור  להוות כדי

 

 הזוכים בחירת  .7

של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל  תשובותהעורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל  7.1

 התנאים המפורטים בתקנון זה.

בהתאם לרישום אצל עורכת יזכו בפרסים הפותרים הראשונים של החידה בכל חודש קלנדרי  10  7.2

 התחרות.

או בכל  ,לתקנון זה 4הרשומה לעיל בסעיף  ,תקופת התחרות תוםבבתום שלב א' ו/או  יתקיים השיפוט 7.3

 .מועד אחר כפי שייקבע על ידי עורכת התחרות

 או רשות הטבע והגניםבעמוד הפייסבוק של  בחודש העוקב  10יאוחר מיום לא  םפורסי הזוכם הש 7.4

 . בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התחרות

 שלתגובות ש לכך הטעמים את להסביר יםמחויב אינםוועדת השיפוט  אוו/ הטבע והגניםרשות  7.5

 חברי המקצועי של דעתם שיקול לפי תהא כאמור, החלטה וכל זכו, לא ו ו/אונפסל משתתף מסוים

 ן.בעניי תביעה ו/אודרישה  וו/א טענה כל תהא התחרות,  ממשתתפי שלמי ומבלי ,וועדת השיפוט

 ההחלטת ותוצאותהוועדה,  של הבלעדי הדעת לשיקול כפופה סופית, הינהוועדת השיפוט  החלטת 7.6

 שהתוכן תגובותלפסול ו/או לדחות  הזכותוועדת השיפוט ל לערעור. ניתנות ובלתי סופיות תהיינה

 כל בהוראות ותעומד ןאו שאינו/ זה תקנון בהוראות ותעומד נןשאי או פוגעני תוכן להיות עלול הןשל

 , לאותכזוכ תןהכרז לתחרות ולאחר ןקבלת לאחר , אףתגובות דחיית או פסילה של במקרה דין.

וועדת ו/או כנגד  רשות הטבע והגנים תביעה כנגד אוו/ דרישה אוו/ טענה כל למשתתף תעמוד

 השיפוט.

 

 והפרס ואופן קבלת .8

 פרסים. 70 יחולקו עד בשלב א' של המשחק 8.1

 פרסי שלב הגמר : 8.2
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 לשמורת טבע( ע"פ רישומם בכרטיס המנוי 20משפחתי )הורים וילדים עד גיל מקום ראשון: טיול  8.3

  בעולם.

לשבוע ימים כולל כניסה בציוד טיולים  מצוידנפשות(  5)עד ן משפחתי אווקרטיול במקום שני:   8.4

 .רשות הטבע והגנים )כמפורט בנספח(והתחברות חינם לחניוני הלילה של 

 לעשר שנים (02וילדים עד גיל מנוי משפחתי )הורים מקום שלישי:  8.5

 פרסים לשלב א' כמפורט בנספח ב'. 8.6

ין מועדון פרס למשפחה שתפתור את המספר הגדול ביותר של מטמונים בשלב א':  השתתפות בקמפי 8.7

 . המנויים

תערוך הגרלה בין יהיו שתי משפחות או יותר שפתרו מספר מטמונים זהה  ועדת השיפוט ו במידה  8.8

 -5תתף בקמפיין מועדון המטמון ושאר המשפחות יזכו במנוי ל שתשתזכה המשפחה המשפחות כאשר 

 שנים.

 .לזוכה במייל  בהודעה פרטית תיעשהזכייה ההודעה על . 8.9

לאחר שיעביר מספר טלפון בו יוכלו ליצור איתו קשר להמשך  לקבל את הפרס זכאי היהי ההזוכ 8.10

  טיפול.

 עורכת התחרות.  ייד לע ייקבע הפרס קבלת מועד 8.11

כנגד הצגת תעודה מזהה, לאחר שרשות הטבע והגנים וידאה את  , כאמור, רקכהיימסר לזו הפרס 8.12

 .ולמסמכים שיוצגו על יד התאםב ודי ואת התאמת הפרטים שנמסרו על וזהות

שלו על טופס המאשר קבלת הפרס אפוטרופוס החוקי הזכייה בפרס מותנית בחתימת הזוכה ו/או ה 8.13

 ואחרות. עורכת התחרות רשאית לוותר על תנאי זה כולו ע"י הזוכה ומסירתו ע"י עורכת הת

 מקצתו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 לאותה כתובת מגורים.ו/או באותו חודש לא יישלחו שני פרסים        8.14

להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא  ןנית ואינ וו/או בחלק תומובהר בזאת כי הפרס בשלמו 8.15

ו/או  להחלפה כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא ןנית וכנגד תשלום ואינ

 .להעבירו לאחר

צור לא יהזוכה אם  .31/12/18 לתאריךעורכת התחרות איננה מתחייבת לשמור את הפרס מעבר  8.16

 ידי חובתה לגבי מסירת הפרס.  עורכת התחרות, תצא לתאריך זההפרס עד  לקבל את קשר

הפרס עצמו הינה על הזוכה בלבד. עורכת התחרות לא תישא אחריות למימוש הזכייה לרבות  8.17

 הזוכה מכל סיבה שהיא.  ל ידיבאחריות בגין אי מימוש הפרס ו/או טיבו ע

עורכת התחרות לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב, לרבות מיסים וביטוח בקשר  8.18

 לבד.יחולו על הזוכה ב עם הפרס ו/או העשויים לנבוע מהפרס, והם 

 

 פרסום שמות הזוכים .9

 פרסום שמות הזוכים ייעשה בדרכים הבאות:

ידי חובתה  עורכת התחרותבכך תצא  . במייל  הודעה פרטיתזכייה לזוכה תעשה באמצעות  תהודע .א

  .הודעה על הזכייה בדבר

אחרת שתמצא לנכון בכל דרך או רשות הטבע והגנים  עמוד הפייסבוק שלב ההזוכ םפרסום ש .ב

  התחרות.עורכת 
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 :יוצרים זכויות .10

תביעה, דרישה או טענה,  כל, ואו למי מטעמ וינה ליולא תה אין כי מצהיר בתחרות משתתף כל 10.1

, זכויות קניין או זכויות מוסריות, יוצרים בזכויות עניינן אשר תביעות, לרבותמכל מין וסוג שהוא, 

 .התחרות במסגרת ידו על שהוגשו חוויותהמי מטעמה, בקשר עם  אוו/עורכת התחרות  כלפילרבות 

ת, לרשות הטבע והגנים בתחרו להשתתפותחוויות ה הגשת בעצם מעניק בתחרות משתתף כל 10.2

 זה, ובכלל ,חוויותל ביחסללא תמורה, בטריטוריה,  מוגבל שאינו נצחי, חוזר, בלתי רישיון,

 כל שימוש אחר.ו/או  לפרסמם רשיון

 עם בקשר וו/אהתחרות  במסגרת פתרון לחידות בגין תמורה יקבלו לא בתחרות המשתתפים 10.3

בהתאם  רשות הטבע והגנים ידי על שייעשה שימוש כל בגין הרשות, ו/או פרסומי ביצוע

 זה. תקנון ראותלהו

 כדי לעיל, כאמור ,רשות הטבע והגנים של המורשים בשימושים אין כי יובהר ספק, הסר למען 10.4

 שהגיש. בחוויות שימוש לעשות מהמשתתף למנוע

 וו/א אחראי, במישרין יהא לא מטעמם מי וו/א וועדת השיפוט אוו/ רשות הטבע והגנים

זכויות של צדדים שלישיים הפרת  בשל היתר תביעות, בין ו/או טענות ו/או דרישות לכל בעקיפין

 במוניטין פגיעהו/או ו/או העתקה  רוחני קניין בזכויות פגיעה ו/או יוצרים דיני זכויות לרבות

 חוויותה בקשר עם הנגרם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, פרטיות של אדםו/או ב

 בקשר רשות הטבע והגנים כלפי תביעהה ו/או דריש ה ו/אושתעלה טענ ככל לתחרות. שהוגשו

הנזקים,  למלוא בעקיפין, ו/או במישרין לבדו, אחראי בתחרות המשתתףיהא  ,יכלשה תגובהל

, כאמור תביעה כלשהי ו/או מטענה כתוצאה רשות הטבע והגניםל שייגרמו ההוצאות וההפסדים

 במוניטין פגיעה העתקה ו/או ו/או רוחני קניין דיני הפרתו/או  יוצרים זכות הפרת בגין לרבות,

 אחראי יהא בתחרות המשתתף .ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים בפרטיות פגיעהו/או 

 הל שיגרמו הוצאות בגין יד עם דרישתה הראשונה,, מרשות הטבע והגנים את לשפות ולפצות

 לרבות, אלו מהליכים כתוצאה לה שיגרמו הנזקים ובגין ,כאמור הליכים משפטיים במסגרת

  .דין עורך ושכר משפטיות הוצאות

 המשתתף אחריות .11

 ורשות הטבע והגנים ו/או בלבד, אחריותו עושה כן על בה, הכרוך ובכל בתחרות, המשתתף כל 11.1

 לכל אחראים יהיו לא עם התחרות, בקשר פעולה עמם המשתף שלישי צד כל ו/או המטעמ מי

 ייגרמו אשר נפש( ועוגמת גוף רווח )לרבות נזקי ואובדן הוצאה הפסד, עקיף, או ישיר נזק,

 לאופן הקשור בכל האמור, מכלליות לגרוע הזו, לרבות ומבלי לתחרות הקשור בכל למשתתף

 ולכל הפרס, ומימוש קבלת לאופן הזוכה, קביעת התחרות, לאופןתנאי  לעדכון התחרות, ביצוע

 ת.בתחרו ההשתתפות סמך על תעשהו/או  תקבל פעולה אשרו/או  החלטה

 צד של מחדלו/או מעשה  של במקרה המשתתף כלפי אחריות בכל א תישארשות הטבע והגנים ל 11.2

 ת.עם התחרו בקשר כלשהו שלישי צד עם מחלוקת לרבות כלשהו, שלישי

 התחרות את להשהות או לבטל הזכות .12

 או לשנות לסיים, דעתה הבלעדי, לבטל, לשיקול הכפופהה, זכות על שומרת רשות הטבע והגנים

 מכך. כתוצאה רישהו/או דתביעה  ו/או טענה כל תהיה לא התחרות ולמשתתפים את להשהות

 שונות .13
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חומר המפר כל דין או ו/או חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לעורכת התחרות כל פריט  13.1

לא רק חומרים אשר שימוש דין או הסכם, לרבות אך  או אשר פרסומו יהווה הפרה של כלכם ו/הס

של דיני הפרה ת; ים או כל זכות קניין רוחני אחרזכויות יוצר פרסומם יהווה הפרה שלם ו/או בה

הפרה של דיני הגנת עבה; י העונשין בקשר עם פרסומי תוהפרה של דינ יבה;לשון הרע או הוצאת ד

 .או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיותחלק ממנו; ברגשות הציבור או כל  פגיעהיות; הפרט

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא  13.2

ת החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת עורכת התחרות איננו הולם א נופל לגדר

והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי . ו/או את נושא התחרות מדיניות עורכת התחרות

 צורך לנמק פעולתה.  שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות וללא

או  עורכת התחרות רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות 13.3

  קיצורה.

 או מגבלות ללא הכסדר תקייםת או ופרעת לא שהתחרות תמתחייב האינעורכת התחרות  13.4

, דיוקים אי, קלקולים, נזקים, מורשית לא גישה מפני נהחסי היהת, טעויות ללא נוהלת, הפסקות

, רשת האינטרנט, רשת התקשורת בקווי, בתוכנה, בחומרה תקלות לרבות, ותקלות דפוס שגיאות

לא  התחרות תצעותן מתנהלת התחרות. עורכהמחשבים, ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמ

בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק  תישא באחריות

ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או 

השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, 

כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בתחרות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת 

 .המשתתף להשתתפות בתחרות, שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב

כל בין היתר,  ,הנקוב עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד 13.5

 .ו אירוע שאינו בשליטתהאימת שתתרחש תקלה א

את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא  עורכת התחרות שומרת לעצמה 13.6

  זה. תחרותשלא בדרך שנקבעה בתקנון  שאותו משתתף נהג במרמה ו/או

 .יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה ות בלבד ולאכותרות הסעיפים נועדו לנוח 13.7

החובות וההוראות  ,מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים בתחרות הנ"לעל ידי השתתפותו  13.8

 ועפ"י  החלטת עורכת התחרותללתקנון זה ו ,לפעול בהתאם לחוק המופיעים בתקנון זה ומתחייב

 שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

דומה או  לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס ,עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי 13.9

ו/או דרישה  ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענהשווה 

  לזוכה. יתןלא ניתן להחזיר או להחליף פרס שנ .בקשר לכך

או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי  ל נזק, פיסיתחרות לא תישא בכל אחריות לכעורכת ה 13.10

או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות,  תוצאות, ישירות נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו

השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה  לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל

 .לכך בקשר או דרישה כלפי עורכת התחרות

מנהליה, בעלי  ה,עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורכת התחרות, נושאי משרה ב 13.11

מכל אחריות ומכל  וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מניותיה, עובדיה, נציגיה
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בזכייה, הנאה או  טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות הנ"ל ו/או

 .שימוש בפרס

הקשורים לזכויות  כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או 13.12

 .ישראל ות בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינתוחובות המשתתף ועורכת התחר

המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה בקשר לתחרות  13.13

 ו/או הליך התחרות.

למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה  13.14

עקב העובדה כי הזכייה תלויה בהבנה ו/או יכולת יותר מאשר בחוק העונשין וזאת  224בסעיף 

 בגורל.

לפי שיקול דעתה  ,בהשתתפות בתחרות מקנה המשתתף זכות שימוש בלתי חוזרת לעורכת התחרות 13.15

בהתאם בתחרות, במסגרת השתתפות  ידי המשתתףים על רהבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמס

 .1981-א"התשמ להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות,

תקנון זה הינו בבתי המשפט  סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות 13.16

 בירושלים.המוסמכים 


