תקנון הפעילות לתחרות  / “WOWJOB 2018",יוני 2018
מסמך זה הינו מסמך משפטי ואם הינכם מתחת לגיל  18אנא קראו את תקנון זה יחד עם ההורים שלכם
וקבלו הסכמתם על השתתפותכם בפעילות לפני שאתם נרשמים לפעילות באתר –
חובה למלא גם את נספח א' – אישור הורים הנמצא בסוף מסמך זה.
 .1הגדרות:
" 1.1החברה" או "עורכת התחרות" – האפפפי תקשורת בע"מ מרחוב המגיד  ,6תל אביב.
" 1.2חסות ראשית" או "נותן החסות" – נותן החסות הראשית לתחרות
ולאתר הוא בנק הפועלים בע"מ מרחוב שדרות רוטשילד  50ת"א ("בנק הפועלים")
" 1.3תקופת התחרות" הכוללת הינה מיום  25.06.18בשעה  15:00ועד לתאריך  21.8.18בשעה  .10:00על אף האמור ,הזכות להשתתף
בכל "פרס חלום" או "עבודת קיץ" או "עבודת קיץ חלום" תוקצב לתקופה בה יפורסם "פרס החלום" באתר בלבד.
" 1.4אתר התחרות" או "האתר" – אתר אינטרנט ממותג בדומיין wowjob.co.il :בו מתבצעת הפעילות המרכזית כהגדרתה להלן.
" 1.5הפעילות המרכזית" ו/או "התחרות" – במהלך תקופת התחרות יפורסמו באתר מגוון של פרסים המוגדרים לצורך הנוחות בלבד
וכאקט פרסומי כ" -עבודות קיץ חלום" ,כפי שיפורט להלן .לכל אחד מהמשתתפים יתאפשר למלא את פרטיו ולפרסם את המלצתו
מדוע לדעתו הינו זכאי לקבל את הפרס .החברה תקיים תחרות בין המשתתפים הזכאים לכך ותבחר את הזוכה בהתאם להוראות
התקנון .יובהר כי מדובר בתחרות נושאת פרסים אשר אינה מהווה בשום מקרה הצעה להעסקה ישירה ו/או עקיפה ו/או הצעה
לעבודה/משרה כלשהיא.
" 1.6גולש" ו/או "משתמש" – כל אחד/ת אשר יכנס לאתר התחרות ו/או יעשה שימוש באתר ו/או בפרסום האתר באופן ישיר ו/או
עקיף.
" 1.7משתתף" ו/או "מתמודד" :כל גולש/ת הגר/ה בשטחי ישראל ,בעלי תעודת זהות ישראלית ,בגילאי  19-14בלבד ,והזכאי להשתמש
באתר ו/או להשתתף בתחרות ,אשר הצהיר כי קרא את התקנון ,בהתאם לאמור בתקנון ,ואשר רשום על שמו/ה חשבון צעיר בבנק
הפועלים .יובהר כי בני נוער מתחת לגיל  14אינם מורשים להשתתף בפעילות המרכזית ו/או בכל פעילות שהיא באתר.
המשתתף מצהיר בזאת כי הביא לידיעת הוריו ו/או האפוטרופוס האחראי עליו בדבר השתתפותו בפעילות האתר וכי קרא באופן
מעמיק ,לרבות באמצעות הוריו ו/או האפוטרופוס האחראי עליו ,את כלל הוראות התקנון לפרטיו .המשתתף מצהיר בזאת כי לא
הוצעה או הובטחה לו כל העסקה שהיא במסגרת פעילותו באתר או בתחרות ,הן באופן ישיר והן באופן עקיף ,כי ידוע לו כי אין
בהשתתפותו באתר ובתחרות כד י לקשור בינו לבין החברה ו/או נותן החסות ו/או חברות צד ג' יחסי עובד ומעביד ,כי ידוע לו
שההטבה המוצעת במסגרת הפעילות המרכזית הינה במסגרת "פרס" כספי ופעילותי בלבד אשר אינם מזכים אותו בקבלת שכר,
החזר הוצאות או זכויות סוציאליות כל שהן ,והמשתתף ו/או מי מטעמו מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור
לעיל.
1.8

""הפעילות החווייתית" או "עבודת קיץ מגניבות" או "עבודות קיץ חלום" או "עבודות קיץ" או "פרס חלום" או "פרס" – פרס
חוויתי-פעילותי ,אשר יוצג באתר לשם הנוחות בלבד גם תחת השם "עבודת קיץ" ו/או "עבודת חלום" ,ובמקרים נוספים גם פרס
כספי המתואר בעמוד "עבודת החלום" באתר לדוגמא :פרס כספי בסך ( ₪ 500חמש מאות שקלים חדשים בלבד) .כלל הפרסים
באתר נוצרו במיוחד לשם התחרות בלבד ,הינם חד פעמיים ,מותנים בהתקיימות כלל התנאים האמורים בתקנון וכפופים לשיקול
דעתה של החברה .ההשתתפות בפעילות החווייתית תוגבל לחמש שעות בלבד (למעט במקרים בהם הנסיבות מחייבות זאת) ,והכל
בהתאם למפ ורט באתר .הפעילויות החווייתיות המוצעות בתחרות יוגדרו ויפורטו על ידי חברת צד ג' המפעילה את התחרות
הרלוונטית בשיתוף פעולה עם החברה (לרבות מועדי הפעילות החווייתית ,אופייה ,משכה והתנאים לקבלתה) .הפרס הכספי יועבר
לזוכה בהתאם להוראות התקנון באמצעות הפקדה ישירה לחשבון הרשום על שם הזוכה בבנק הפועלים בלבד ,וזאת לאחר עמידה
בתנאי התחרות ובהתאם למועדים אשר תקבע לכך החברה ו/או מי מטעמה .יובהר כי ככל שהפרס יחויב מכל סיבה שהיא
בתשלום מס ,הרי שסכום המס יחול על הזוכה בלבד ,אף אם נקבע אחרת על ידי רשות מוסמכת או על ידי בית המשפט.
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מובהר ומודגש בזאת כי לחברה תהיה הזכות לשנות ו/או לבטל את המפרט ,האופי ,משך ואופן ביצוען של "פרס החלום" ,לשנות את
ההחלטה לגבי זוכה מסוים ולשנות את אופן קבלת הפרס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .המשתתף מצהיר בזאת כי הינו מסכים
להוראה זו ,המהווה תנאי מהותי ל השתתפות בתחרות ,וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר
לכך.
" 1.9חברות צד ג'" – חברות ו/או מותגים אשר יציעו או יציגו פעילויות חווייתיות במסגרת האתר או בפרסומים הקשורים לאתר או
לתחרות ,בהתאם למפורט באתר .למען הסר ספק ,יובהר כי חברות צד ג' אחראיות לתוכן הפעילות החווייתית בלבד וכי אלו אינן
אחראיות בכל דרך שהיא למתן הפרס הכספי .המשתתפים מודעים לכך כי הפעילות החווייתית לא מקיימת כל יחסי עובד ומעביד
בין המשתתף לבין חברות צד ג' ,וכי הזכאות להשתתפות בפעילות החווייתית כרוכה בעמידה בתנאי תקנון זה וכפופה לשיקול דעת
החברה.
" 1.10עבודות התנדבות" – האתר ישמש גם כפלטפורמה להצגת הצעות התנדבות בעמותות השונות ברחבי הארץ ללא כל תשלום ,וזאת
בשיתוף פעולה עם עמותת רוח טובה .מובהר ומודגש בזאת כי לחברה ו/או לנותן החסות לא תהיה כל אחריות כלשהי על עבודות/
משרות ההתנדבות המתפרסמות באתר רוח טובה  www.ruachtova.org.ilשכן האתר משמש כלוח מודעות בלבד ומציע שירות
המחבר בין עמותות לבין צעירים המעוניינים להתנדב ,וכי אחריות לשימוש במשרות ההתנדבות ,תוכן ואופי ההתנדבות המוצעות
וכל דבר אחר הקשור למשרת ההתנדבות הינן באחריות המשתמש והורי המשתמש בלבד ,ואינן מהוות המלצה או הבעת עמדה של
החברה לגבי נכונות ו/או כדאיות ההצעה ,ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כך.
משתמש הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגש מתוכן משרות ההתנדבות מתבקש לפנות לחברה באמצעות אתר החברה ולהתריע על
כך ,וזאת מבלי להטיל על החברה כל אחריות בקשר לכל הנובע מכך.
" 1.11צוות השופטים" – צוות של לפחות  2אנשים ,אשר יבחרו על ידי החברה האפפפי תקשורת בע"מ ,בפיקוח עו"ד החברה ,במטרה
לסנן ולבחור את הזוכים בתחרות ,בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף לעמידה בכל התנאים האמורים באתר ובתקנון זה.
" 1.12זוכה" – משתתף אשר יקבל הודעת זכייה על ידי צוות השופטים ,העומד בתנאי הוראות תקנון זה ,אשר יציג הוכחה לבעלות
חשבון בנק צעיר בבנק הפועלים ואישור על הסכמת הורים חתום משני ההורים (על פי הנוסח המופיע בנספח א') .הזוכה מאשר
לחברה לעשות שימוש בצילומים/תיעוד של קבלת הפרס ,לרבות באמצעות פרסומם במדיות השונות ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
 .2כיצד משתתפים בפעילות/בתחרות והסבר על האתר
 2.1מהות הפעילות :על מנת להשתתף בפעילות המרכזית באתר ,על המשתמש להיכנס לאתר  ,wowjob.co.ilלהירשם לפעילות
ספציפית בעמוד הרלוונטי באתר ,למלא פרטים מלאים ולפרט בצורה משכנעת ,יצירתית וייחודית למה דווקא הוא מתאים לפעילות
החווייתית.
 2.2תפריט עליון  -באתר יוצג תפריט עליון עם  3כפתורים " :עבודות קיץ חלום"" ,עבודות התנדבות"" ,איך פותחים חשבון בנק?"
 2.3עמוד "עבודות קיץ חלום"* – לחיצה על כפתור "עבודות קיץ חלום" תוביל לעמוד בו יוצגו מגוון פרסים "חלומיים" שיתחלפו
ויעודכנו מפעם לפעם ,לחיצה על כל אחת מהפרסים תפתח חלון הרשמה להתמודדות על הפרס בהתאם להוראות התקנון* .יובהר
ויודגש שוב כי המדובר בתחרות נושאת פרסים בלבד ,אשר אינם מהווים בשום מקרה תעסוקה ו/או משרה וכי השימוש בשם
"עבודת קיץ חלום" הינו אקט פרסומי לשם הנוחות בלבד.
 2.4עמוד "עבודות התנדבות" -לחיצה על כפתור זה תוביל לאתר רוח טובה שם יוצעו מגוון עבודות/משרות התנדבות (ללא תשלום)
מובהר בזאת שוב כי לחברה ו/או לנותן החסות אין אחריות על תוכן העבודות/המשרות ו/או על המעסיקים המציעים את
העבודות/המשרות.
 2.5עמוד "איך פותחים חשבון בנק" לחיצה על "איך פותחים חשבון" – תוביל לעמוד בו יוצג מידע עדכני המותאם לבני נוער בו נציג
שאלות ותשובות הקשורות לתהליך פתיחת החשבון .יובהר כי אין לראות בעמוד זה כהצעה ו/או המלצה לפתיחת חשבון בנק בכלל
ובבנק הפועלים בפרט.
 2.6תפריט תחתון  -באתר יוצג גם תפריט תחתון עם  2כפתורים" :תקנון" ו"-תנאי שימוש".
" 2.7תקנון" לחיצה על כפתור תקנון תוביל למסמך התקנון המלא (מסמך זה).
" 2.8תנאי שימוש "– לחיצה על כפתור "תנאי שימוש" תוביל למסמך תנאי שימוש לאתר ולפעילות.
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 .3הרחבה על "פרס חלום" ,השתתפות בתחרות ,זכייה ומימוש וקבלת הפרס:
 3.1באתר יוצגו בעמוד הראשי ובעמוד "עבודות קיץ חלום" ,פרסי חלום ,שהינם פעילויות חווייתיות המוצעות כפרס בלבד למשתתפים
בתחרות .יובהר כי השימוש במונח "עבודות קיץ חלום" הינו לשם הנוחות וכאקט פרסומי בלבד ,וכי אין לראות בפרס זה כעין
הצעה לתעסוקה ו/או משרה/עבודה ו/או כיוצר קשרי יחסי עובד-ומעביד.
 3.2יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל את חלק או כל הפעילויות המוצעות באתר וזאת
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מראש.
 3.3תנאי סף להשתתפות בתחרות  :משתמש הרוצה להשתתף בפעילות ,יבחר את הפעילות החווייתית הרלוונטית בה הוא מעוניין על
ידי לחיצה על הפעילות ,כתוצאה מכך יפתח חלון חדש בו יתבקש המשתמש לעמוד בתנאים הבאים וזאת כתנאי סף להשתתפותו
בתחרות( :א) לכתוב ולשכנע למה לו הכי מגיע לזכות בפרס/למה הוא הכי מתאים לפרס (פרט זה יעזור לשופטים להכריע מי הזוכה
בכל פרס); (ב) להצהיר ולהתחייב כי הינו בעל חשבון צעיר בבנק הפועלים (ג) לאשר כי קרא את התקנון ,ובמקרה של קטין כי קיבל
אישור משני הוריו להשתתפות בתחרות ו/או באתר ,וכי הוא והוריו מסכימים לכל האמור בו; (ד) למלא את כל הפרטים האישיים
שלו באופן תקין ומלא; (ה) ללחוץ על כפתור "אישור" או "שלח" המהווה אישור לקיום כלל תנאי הסף האמורים לעיל.
 3.4יובהר ויודגש כי כל משתתף רשאי להירשם לכל הפעילויות בתחרות ,במהלך תקופת התחרות בלבד ,אולם לא יתאפשר לזכות
ביותר מפרס חלום אחד בלבד.
 3.5שלבי בחירת הזוכים :בתום התקופה שהוקצבה לכל "פרס חלום" על ידי החברה ,שסיומה בהסרת האפשרות להירשם ל"פרס
החלום" מהאתר ,תסתיים התחרות בנוגע לפרס החלום הספציפי וצוות השופטים יתכנס על מנת לבחור את הזוכה .הודעה על זכיה
תהיה בהתאם ללוח הזמנים שתבחר החברה .יובהר כי תקופת התחרות מתייחסת לכלל הפרויקט ולא לכל אחת מ"פרסי החלום"
באופן ספיצפי.
 3.6אופן בחירת הזוכים יהיה בהתאם לשיקול דעת צוות השופטים אשר יבחר את ההצעההיצירתית ,המושכת ,המעניינת והמשכנעת
ביותר שכתב הגולש בטופס מילוי הפרטים באתר בעמוד "עבודת החלום" תחת השדה "שכנעו אותנו למה לכם מגיע לזכות בעד 140
תווים ,מדוע דווקא להם מגיע לזכות בעבודת החלום.
 3.7תנאים לקבלת ומימוש הפרס  :המשתתף מצהיר כי הובא לידיעתו וכי הוא מסכים לכך שתנאי למימוש הפרס הינה עמידה בתנאי
הסף ,כאמור בסעיף  3.3לעיל ,בנוסף לתנאים נוספים אשר יוצגו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי,
לרבות (אך לא ר ק) ,תיעוד מלא של קבלת הפרס (כגון באמצעות צילום וידאו ו/או סטילס של הפעילות החווייתית וקבלת הפרס
הכספי ,ופרסומם במדיות השונות באופן רחב היקף) ,וזאת ללא שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לעצם התיעוד,
משכו ,היקפו וזכויות היוצרים הנובעות ממנו ,והחברה ו'או נותן החסות יהיו רשאים לעשות שימוש מלא בתיעוד בהתאם לשיקול
דעתם הבלעדי מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או תמלוגים בגין ובקשר לשימוש כאמור .למען הסר ספק ,יובהר
כי החברה ו/או נותן החסות יפרסמו מידי פעם בעמוד באתר פייסבוק ו/או עמוד באתר אינסטגרם ו/או פרופיל סנאפצ'ט
(אפליקציה) ייעודי בשם "פועלים  " YOUNGאו " "WOWJOBו/או בכל דרך אחרת הודעות שונות על תחרות ,שמות ופרטי
זוכים ,תיעודים שונים ממימוש פרסי חלום וכן פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
בנוסף ,השתתפות בכל אחת מהפעילויות המוצעות באתר כרוכה בהמצאת אישור רפואי מרופא המשפחה של המשתתף/הזוכה,
ובהצגת תעודת זהות של המשתתף/הזוכה ושל הוריו.
 3.8המשתתף אחראי על עמידה בתנאי הסף ,ובכל מקרה עורכת התחרות ו/או נותן החסות אינם אחראים במקרה ולא יאותר הזוכה
בתוך  7ימים מעת שנשלחה לו הודעת הזכייה ,מכל סיבה שהיא ,וכן לא תחול על עורכת התחרות ו/או על נותן החסות כל חובה
נוספת לעניין זה ,וזכותו של המשתתף לקבל פרס במקרה כאמור תבוטל מבלי שהוא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל כך.
 3.9הפרסים במסגרת התחרות הינם אישיים לזוכים בלבד ,ואינם ניתנים להסבה ,שינוי ,לשינוי מועד ,החלפה או המרה ,לא בכסף ולא
בשווה כסף ולא בפרס או מוצר אחר.
 .4שונות:
 4.1עורכי התחרות רשאים ,על-פי שיקול דעתם הבלעדי ,לשנות את תנאי התחרות; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל את התחרות
בכל עת; לשנות ,לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם ,או להוסיף ולכלול במסגרת
תקנון זה הוראות ותנאים חדשים ,בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתם הבלעדי.
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4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

4.14
4.15

תנאי לקבל פרס הינו עמידה בתנאי הסף וביתר הוראות תקנון זה .למען הסר ספק ,אישור ההשתתפות בתחרות באתר מהווה
הסכמה ואישור של המשתתף (לרבות יידוע והסכמת ההורים/האפוטרופוס לכך) כי הוא קרא את התקנון ,והסכים לכל האמור בו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם בדבר התחרות ,תגברנה הוראות
תקנון זה בכל דבר ועניין.
מובהר בזאת ,כי עורכת התחרות תהיה רשאית שלא להתיר ו/או לפסול השתתפות של משתתף בתחרות וכן לעכב ו/או לבטל ו/או
להתנות את הזכות לקבלת הפרס אם המשתתף נהג שלא כדין ו/או לא עמד בתנאי הסף ו/או נרשם לאתר יותר מפעם אחת ו/או
סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או לא נתן את הסכמתו לתנאים הנוספים על פי תקנון זה (לרבות אי הסכמתו לתיעוד קבלת
הפרס ומימושו) ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה .למפעילי האתר תהא הסמכות להסיר ו\או לחסום משתמשים מהאתר אשר
יבצעו בו שימוש לרעה ו\או יפרו את תנאי וכללי האתר ו\או יתחברו לאתר באמצעות "רובוטים".
מובהר ,כי המשתתפים בתחרות ,עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי עורכת התחרות ו/או חברת צד ג'
ו/או נותן החסות ו/או מי מטעמן אינן ולא יהיו אחראיות ,מכוח כל עילה משפטית שהיא ,לכל נזק ,אובדן ,פגיעה ,הפרה ,הפסד
והוצאה ,ישירים או עקיפים ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרמו למשתתף ו/או לנרשם ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק ,נזקים
מחמת תאונות ,מחלות ,גניבות ,אובדן של כל נכס ,עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה  -עסקית ,כלכלית ,כספית או אחרת  -אשר
יקבל ו/או יעשה המשתתף ו/או הנרשם בהסתמך על השתתפותו בתחרות וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל
יחולו על המשתתף ו/או הנרשם בלבד.
המשתתפים או הרוצים להשתתף בתחרות מצהירים ומתחייבים כי הם פוטרים את עורכת התחרות ו/או חברת צד ג' ו/או נותן
החסות ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ,תוצאותיו ו/או
בכל הקשרו ל פעילות באתר .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל
תקלה ,שיבוש ,איחור ,שינוי וכדומה בין אם בשליטת עורכת התחרות ובין אם לאו ,לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל
סעד ,זכות או תרופה.
יובהר כי עורכת התחרות ,חברת צד ג' ,נותן החסות ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראיות בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לכל
תקלה באתר התחרות ,פגם בפרסי החלום בתחרות ,ובכל טענה אחרת ,ובין היתר בגין היעדר אפשרות להשאיר פרטים ו/או אופן
קליטת פרטי המשתתף ו/או הנרשם במערכת ,כל פנייה מכל הקשור לתחרות תהא אך ורק לעורכת התחרות.
עורכת התחרות ו/או חברת צד ג' ו/או נותן החסות ו/או מי מטעמן אינן אחראיות על כל תקלה או וירוס או בעיה טכנית או אחרת
שתיגרם במכשירים (סלולר ,מחשבים ,טבלטים ואחרים) של המשתתפים כתוצאה מגלישה באתר ו/או השתתפות בפעילות.
מבלי ל גרוע מהאמור בתקנון זה ,מוסכם בין הצדדים כי היה ומסיבה כלשהי יקבע ,על ידי רשות מוסמכת ,לרבות על ידי גוף
שיפוטי ,כי מעמדו של המשתתף הינו כשל עובד וכי הוא זכאי לזכויות כשל עובד ,או אם יחולו על המזמינה הוצאות נוספות מעבר
לאמור בהסכם זה ,הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד-מעביד בין המשתתף לבין החברה ו/או חברת צד ג' ו/או מי מטעמה,
מתחייב המשתתף להחזיר את כל הפרס הכספי אשר קיבל במסגרת השתתפותו בתחרות ו/או באתר .כמו כן ,היה והמשתתף יזום
פנייה לרשויות ו/או לכל גורם אחר לשם קביעת יחסי עובד ומעביד ,כמפורט בס"ק זה ,הרי שבנוסף לאמור יחויב המשתתף
בתשלום לחברה בשיעור של עשרת אלפים ש"ח וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ללא כל צורך בהוכחת נזק.
ידוע למשתתף בתחרות כי באתר התחרות יוצגו תכנים מאתרי תוכן שונים.
כל פנייה מכל הקשור לתחרות תהא אך ורק לעורכת התחרות (החברה).
על תקנון זה ועל כל הקשור בתחרות יחול הדין הישראלי וסמכות שיפוט תינתן אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.
כל משתתף הנרשם לתחרות מסכים כי פרטיו ישמרו במאגר מידע של החברה המנוהל על ידי עורכת התחרות וכן מסכים לקבל
חומר פרסומי ו/או כל מידע אחר הקשור בתחרות ו/או במי מטעמו ,בדרך של דיוור ישיר (סמסים ,מיילים וכו') .מובהר כי אישור
ההורים ,כאמור בתקנון זה ,מהווה הסכמת ההורים לאגירת פרטי המשתתף במאגר המידע שבידי החברה ו/או בידי נותן החסות
המשמש בין היתר לצורכי דיוור ישיר ,לרבות אגירת שם המשתתף ,כתובתו ,דואר אלקטרוני ,מספר טלפון וכל כיוצא באלו.
למען הסר ספק ,תחילת ההשתתפות בתחרות וההרשמה לפרסי החלום בתחרות מותניית בקבלת אישור ההורים על נספח א'
לתקנון זה .אישור ההורים ישלח על ידי הזוכה או הוריו לעורכת התחרות ולפי בקשתם.
למען הסר ספק עורכת התחרות ו/או נותן החסות ו/או חברות צד ג' ו/או מי מטעמן לא תהינה אחראיות לכל נזק שיגרם לזוכה
ו/או למי מטעמו עקב השתתפות בפעילויות החווייתיות ו/או קבלת הפרס.
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4.16
4.17
4.18

4.19
4.20
4.21
4.22

על המשתמש באתר ו/או משתתף בפעילות לקרוא גם את תנאי השימוש באתר ועצם המשך הגלישה שלו מהווה אישור של הסכמתו
על תנאי השימוש באתר.
אם נפלה טעות ו /או אי הבנה בכל אחד מפרטי הפעילות ו/או התקנון תהיה החברה רשאית באופן בלעדי לקבל החלטה ו/או לשנות
החלטה ו/או לשנות את התקנון כפי רצונה.
המשתתף לא יפרסם באתר תוכן בלתי חוקי ו/או הפוגע בפרטיות ו/או הפוגע בשמו הטוב של אדם ו/או חומרי תועבה ו/או
פורנוגרפיה ו/או ה מעודד מעשים פליליים ו/או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או ברגשות הציבור ,לרבות ציבור יתר משתתפי
התחרות או המשתמשים והגולשים באתר .כמו כן ,לא ניתן להעלות תוכן אשר מהווה או נועד להוות פרסום ,גלוי או סמוי ,של
מוצר או שרות או אדם.
עותק מתקנון התחרות ימצא במשרדי עורכת התחרות.
כל האמור בלשון זכר בתקנון זה ,גם נקבה במשמע ,וצוין כך רק מטעמי נוחות.
ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדיהם של החברה ,נותנת החסות ,שותפיהם ובני משפחותיהם ושל המפקח ,עובדיו ,ו/או שותפיו
טלח.
בהצלחה לכולם
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נספח א'  -אישור שני ההורים/האופוטרופוס*
 .1בחתימתי אני מאשר/ת כי קראתי את הוראות תקנון פעילות אתר " "wowjob.co.ilבקפידה והבנו אותם ,וכי אני מאשר/ת ומסכים/מה
לכל הוראות התקנון ,ואני מסכימ/ה שילדי/תי __________________ ,נושא/ת ת.ז מס' _____________ ישתתפו בפעילות האתר
אשר נושאת פרסים כהגדרתם באתר במסגרת הוראות התקנון.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ומכלליות הוראות התקנון ,הריני מאשר/ת את הפרטים הבאים:
.1.1

כי הקראתי את הוראות התקנון לילדי/ילדתי והסברתי להם את משמעות תוכנן.

.1.2

כי ילדי/ילדתי עומדים בתנאי הסף האמורים בתקנון ,וכי הינם מעל גיל 14

.1.3

כי ידוע לי שבמסגרת התחרות ילדי/ילדתי עשויים לקחת חלק בפעילות חווייתית ,כמפורט ומוגדר באתר ,וכי אין באמור כדי ליצור
כל יחסי עובד ומעביד בין החברה ,נותן החסות ו/או חברות צד ג' ובין ילדי/ילדתי.

.1.4

כי במידה וילדי/ילדתי יזכה בפרס הוא יתועד לשם יחסי ציבור ופרסום (בכל מדיה אפשרית ,לרבות באמצעות וידאו) ואני מאשר
ומוותר על כל טענה בקשר לפרסום תמונות במדיות השונות של ילדי/ילדתי ,במסגרת התחרות ,או על כל טענה או תביעה משפטית
כנגד החברה או צד ג' שלקח חלק בפרויקט.

●

ולראיה באנו על החתום:
שם הילד/ה___________________:
שם ההורה____________________ :

שם ההורה_______________________ :

ת.ז________________________ :

ת.ז_________________________ :

תאריך  ____________:תאריך_____________ :
חתימה ____________ :חתימה______________ :

●

אני _____________ ת.ז __________________ מצהיר בזאת שאני לא עובד בבנק הפועלים בע"מ ואין לי בן משפחה מקרבה
ראשונה (אח ,אחות ,אמא ,אבא) שהם עובדי בנק הפועלים בזמן תקופת המבצע
על החתום __________

●

*במידה ומונה אפוטרופוס חוקי לקטין:
(יש להציג אישור כדין על המינוי)
שם האפוטרופוס_________________ :
ת.ז________________________ :
תאריך ____________:
חתימה____________ :
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