תקנון תחרות צילום "יעדים בחול שגרמו לנו להרגיש בבית" באתר הבית של תערוכת התיירות הבינלאומית
 IMTMוקידום בעמוד הפייסבוק של ידיעות אחרונות YNET+
תקנון זה מסדיר את היחסים בין המשתתף לבין "ארטרא" המפעילה את התחרות באתר הבית של תערוכת התיירות
הבינלאומית  IMTMוקידום בעמוד הפייסבוק של ידיעות אחרונות  YNET+במסגרת תחרות צילום "יעדים בחול
שגרמו לנו להרגיש בבית" (להלן" :התחרות").
התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר ,אך הוא מכוון גם לנקבה.
 .1התחרות:
 1.1התחרות תתבצע בין הגולשים שישלחו תמונות שצילמו ממקומות שונים בעולם בהם ביקרו וטיילו .בנוסף,
יתארו את הסיפור מאחורי התמונה ,הטיול שערכו ,באיזה תאריך היה ועם מי היו.
 .2הליך הבחירה:
 1.1בתאריך  3בפברואר  1212יבחנו כלל התמונות שנשלחו ,שעומדים בתקנון ושזכאים להשתתף במבצע,
ויבחרו על ידי ועדת שיפוט.
 1.1גולש שלא עמד בקריטריונים כמתואר בסעיף  ,1.1עד לתאריך  3בפברואר  1212בשעה  11:22אינו
משתתף בתחרות הנ"ל.
 .3הפרס:
 3.1הזוכה במקום הראשון בתחרות יזכה בשבוע הפלגה לקריביים מתנת רויאל קריביאן ובכרטיס טיסה זוגי
במחלקת הביזנס למיאמי מתנת טורקיש איירלינס
 3.1הודעה על זכייה תועבר באמצעות פוסט ו/או שרות הדואר הפנימי של פייסבוק ו/או שיחת טלפון ו/או מייל.
 3.3במידה והגולש הזוכה לא יצר קשר עם צוות ארטרא ( )IMTMבאשר לאישור קבלת הפרס – תוך שלושה
ימים מרגע קבלת ההודעה ,הפרס יעבור לזוכה הבא.
 3.3שמם ותמונתם (אופציונלי) של הזוכים יפורסמו בפומבי בעמוד הפייסבוק של  YNETו/או ידיעות אחרונות
ו/או באתר תערוכת התיירות הבינלאומית  IMTMו/או באמצעי מדיה אחרים ,ככל ש"ארטרא" תראה לנכון,
על כל המשתמע מכך.
 3.3שאר התמונות המוצלחות יפורסמו יפורסמו בפומבי בעמוד הפייסבוק של  YNETו/או ידיעות אחרונות ו/או
באתר תערוכת התיירות הבינלאומית  IMTMו/או באמצעי מדיה אחרים ,ככל ש"ארטרא" תראה לנכון ,על
כל המשתמע מכך ,תוך מתן קרדיט לשולח.

 .4זכאות להשתתפות בתחרות:
 3.1זכאים להשתתף במבצע כל מי שמלאו לו  11שנה ומעלה (להלן" :הגיל המינימלי להשתתפות") .הגיל
המינימלי להשתתפות הוא תנאי עקרוני להשתתפות במבצע ואם יתגלה כי מועמד כלשהו אינו עומד בתנאי
זה הוא ייפסל לאלתר וככל שהוא זכה בפרס כלשהו יהא עליו להחזירו או את שוויו ,ללא דיחוי.
 3.1לכל משתתף יש אפשרות להשתתף פעם אחת בלבד.
שימוש במידע:
 3.3ארטרא תהיה רשאית לעשות שימוש במתכון ובפרטי הקשר שיסופקו על המשתתפים (מועמדים/מצביעים)
לצרכיה; לרבות :קידום מכירות ,פרסום ,שיווק ,הודעות על מבצעים ,שמירה על קשר ועוד.

 .5שונות
אחריות:
 3.1בהסכמתך לכללי התקנון אתה מצהיר כי ידוע לך שארטרא ,לעולם לא תהיה אחראית כלפיך ,כמשתתף ,בכל
צורה שהיא בגין השתתפותך בתחרות זו .בכלל זה ,בנטילת חלק בתחרות כמשתתף/מצביע הנך מוותר
בזאת על כל טענה כלפי בארכה בגין פגיעה בפרטיות ,הפרת זכויות יוצרים ,הוצאת לשון הרע ,פגיעה
במוניטין ,קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותך במבצע ,זכייתך,
הפסדך או כל פעילות אחרת בקשר אלייך ואל בארכה.
 3.1ארטרא לא תהיה אחראית ,לעולם ,כלפי צדדים שלישיים בגין תוכן שיסופק על ידי המשתתפים בתחרות
והאחריות בגין אספקת התוכן תחול על המשתתפים עצמם.
 3.3ארטרא לא תהיה אחראית לזמינות האתר במהלך התחרות ,לטיב השירות ,להעדר רמאויות ו/או הטיות או
להגינות ההצבעות ,וזאת אף אם נקטה באמצעים סבירים לטיפול בעניינים אלה.
 3.3ארטרא תהיה זכאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לבטל את התחרות ,מכל סיבה שהיא ,בכל עת ומבלי
הודעה מראש ,או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים ,על פי שיקול דעתה הבלעדית .למצביעים
ו/או למשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד ארטרא בעניין זה.
 3.3על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל ,וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט.
 3.1הפרת מי מהתנאים האמורים בתקנון זה יביא לפסלות ההשתתפות .ככל שדבר ההפרה יתגלה לאחר חלוקת
הפרסים יידרש המשתתף להחזיר ללא דיחוי את הפרסים בהם זכה או את שוויון ככל שכבר עשה שימוש
כלשהו בפרסים בהם זכה.
 3.5המבצע אינו מתקיים באחריות פייסבוק ,אינו ממומן או מקודם ע"י פייסבוק ולא תהיינה טענות כלשהן כלפי
פייסבוק בכל הנוגע למבצע.

