בס"ד

תקנון תחרות ליצירת מודעת עיתון ותשדיר/י רדיו לעידוד השימוש
בקסדות במגזר החרדי – תשע"ח
 .1פרק א' :כללי
1.1

רקע
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן – "הרלב"ד") פועלת להפחתת
תאונות הדרכים ולצמצום מספר הנפגעים בתאונות דרכים ,בין היתר
באמצעות פעילויות הסברה למגזרים שונים במגוון נושאים.
על מנת לחזק את המודעות של המגזר החרדי לחשיבות השימוש בקסדה בכל
רכיבה על אופניים ולעודד את השימוש בה ,הרלב"ד בשיתוף פעולה עם אתר
"קול חי" ,הבצפר החרדי וארגון "איחוד הצלה" ,מכריזים על קיום תחרות
לעיצוב מודעת עיתונות וכן לכתיבת תשדיר/י רדיו בנושא חבישת קסדה.

1.2

הגדרות
א .המארגנים  -הרלב"ד ,אתר "קול חי" ,הבצפר החרדי וארגון "איחוד
הצלה.
ב .הצעה – נוסח תשדיר/י רדיו ומודעת עיתון מעוצבת בהתאם לתקציר
אסטרטגיית ההסברה בנושא קסדות ,המצורף כנספח א' לתקנון זה.
ההצעה תכלול פרטי קשר של המשתתף :שם מלא ,טלפון נייד ו/או טלפון
נוסף ,כתובת דוא"ל.
ג .תשדיר/י רדיו – נוסח לתשדיר רדיו באורך  30שניות ,שישודר בתחנות
הרדיו בהתאם לבחירת הרלב"ד.
ד .מודעת עיתון – מודעה מעוצבת מוכנה לדפוס באיכות הדפסה ,בגודל
עמוד.
ה .ועדת השיפוט – מורכבת מנציגי המארגנים ,שתפקידה לבחון עמידת
המשתתף בכללי התחרות ולהכריז על זוכה.
ו .משתתף – מי שמשתתף בתחרות ועומד בתנאי הסף שנקבעו בפרק ב'.
ז .התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לשני המינים -
נשים וגברים כאחד.
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 .2פרק ב' :תנאי סף
רשאי להשתתף בתחרות רק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:
 2.1אדם פרטי ,אזרח ישראלי ו/או תושב קבע בישראל שמלאו לו  18שנים לפחות,
למעט עובדי הגופים המארגנים ובני משפחותיהם;
 2.2קרא את תקנון התחרות ,הבין את הוראותיו ,והוא מקבל על עצמו את כל
תנאי התחרות כמפורט בתקנון זה.
 2.3הצהיר והתחייב כדלקמן:
א .מוסכם עליו שהמארגנים יוכלו לעשות שימוש בתכנים שהציג במסגרת
התחרות.
ב .הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בעיצוב ,בתמונות ובנוסח התשדיר ואין
בהצעתו הפרה של זכויות קניין רוחני.
ג .הצעתו אינה כוללת אמצעים פסולים ו/או שקריים ו/או אמצעים
שעלולים להפר את תקנון התחרות.
ד .הצעתו לא כוללת תכנים בלתי ראויים ,פרובוקטיביים ,בלתי נאותים,
פוגעניים ,מעליבים ,גזעניים ו/או כל תוכן בלתי ראוי אחר.
ה .ההצעה תהיה מותאמת לרוח וערכי המגזר החרדי והדתי .ההחלטה על
ההתאמה נתונה בידי ועדת השיפוט בלבד וזאת ללא צורך ליתן נימוקים
להחלטותיה.
ו .הצעתו הוגשה במועד שנקבע בפרסום התחרות ,ללא טענה או דרישה או
תביעה כלפי המארגנים בגין השתתפותו או אי השתתפותו בתחרות,
לרבות בשל טעות ,שיבוש ,איחור ,תקלה או כל עניין אחר הקשור בתחרות
ו/או באתר ,ו/או ברשת החשמל ו/או רשת האינטרנט ו/או התקשורת
וכדומה.
 .3פרק ג' :התחרות ואופן ניהולה
 3.1התחרות עוסקת בנושא עידוד חבישת קסדה בקרב רוכבים במגזר החרדי.
 3.2על מנת להשתתף בתחרות ,יש להגיש הצעה לתשדיר/י רדיו ולמודעה מעוצבת
לעיתון ,שיגבירו את המודעות לחשיבות השימוש בקסדה ויעודדו רוכבים
להשתמש בקסדה בכל רכיבה בהתאם לאמור בנספח א''.
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3.3

את

ההצעות

יש

לשלוח

לתיבת

דואר

אלקטרוני

שכתובתה:

.kasdaralbad@gmail.com

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10
3.11

3.12
3.13

ועדת השיפוט תבדוק את עמידת התכנים בתנאי הסף הקבועים בפרק ב' לעיל
ותדרג את ההצעה על פי אמות המידה הבאות:
א .התאמה להגדרות בנספח א' ותרומה לקידום מטרות הפרסום – .50%
ב .התאמת ההצעה לפרסום במגזר החרדי – .10%
ג .התרשמות ממקוריות ההצעה – .40%
ועדת השיפוט תכריז על ההצעה הזוכה בתחרות ,והיא תפורסם בהתאם
להחלטת המארגנים .ההחלטה נתונה בידי ועדת השיפוט על פי שיקול דעתה
המוחלט והגמור .הוועדה רשאית שלא ליתן נימוקים והסברים להחלטותיה.
המארגנים ייצרו קשר עם המשתתף הזוכה ויעדכנו אותו תוך  72שעות ממועד
החלטה על ההצעה הזוכה .במידה ולא יהיה מענה במשך  72שעות .הוועדה
רשאית לבטל את תוקף זכייתו של הזוכה ולהעניק את הפרס למועמד אחר
ללא נימוק והסבר להחלטותיה.
הזכייה בתחרות מזכה את הזוכה בפרסום ההצעה (בכפוף לאמור בתקנון זה)
ואינה כוללת זכייה בפרס נוסף כמו גם החזר הוצאות כספיות או הוצאה מכל
סוג שהיא.
הזוכה יקבל הודעה אישית על זכייתו ,אולם הרלב"ד אינה מחויבת לפרסם
את שמו.
ועדת השיפוט רשאית להחליט על שינוי תקנון זה לרבות ביטול ו/או הארכה
ו/או קיצור ו/או של התחרות בכל עת ומכל סיבה שהיא לא צורך במתן הסבר
ונימוק להחלטותיה.
המארגנים שומרים על זכותם לפסול כל משתתף ,אם ייחשד בהשתתפות
בלתי הוגנת ,ללא יכולת ערעור של המשתתף.
המארגנים שומרים על זכותם לפסול כל משתתף ,שוועדת השיפוט מצאה
הצעתו כוללת תכנים שאינם הולמים או שהם בעלי אופי פוגעני .הצעות אלה
לא יפורסמו באתר ותיפסל השתתפותם בתחרות.
הרלב"ד לא תישא בכל הוצאה או תשלום אחרים ,שלא נטלה על עצמה
במפורש.
הרלב"ד שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את פריסת הפרסום של ההצעה
הזוכה ,או לגרוע ממנה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

3.20

פרסום ההצעה הזוכה אינו ניתן להחלפה ו/או לשינוי ו/או להמרה בפרס אחר
כלשהו ו/או לפדייה בכסף או בשווה כסף.
למרות האמור לעיל ,ועדת השיפוט רשאית לא לבחור אף אחת מההצעות
שתוגשנה.
הפרסומים השונים של התחרות בכל מדיה שהיא ,כפופים לתקנון זה.
הרלב"ד לא תהא אחראית באופן כלשהו לנזק ישיר או עקיף שייגרם למציע
כתוצאה מהשימוש בהצעה הזוכה.
עם השתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון.
תוצרי התחרות:
א .תשדיר/י הרדיו – יפורסם/מו בתחנות הרדיו עליהן תחליט הרלב"ד במשך
 10ימים למעט שבתות ומועדי ישראל .מוסכם על המשתתף שנוסח
התשדיר/ים עשוי/ים לעבור שינויים על מנת לקבל אישור לשוני ומשפטי
לפני הקלטתו/ם ושידורו/ם בתחנות הרדיו.
ב .מודעה – תפורסם בעיתונות החרדית ,במועדים ובעיתונים שתקבע
הרלב"ד .מוסכם על המשתתף שנוסח המודעה ועיצובה עשוי לעבור
שינויים בהתאם להחלטת ועדת השיפוט.
תקופת התחרות:
א .ההשתתפות בתחרות תחל ביום חמישי ,כ"ד אייר תשע"ח  .10.5.18ניתן
להגיש הצעות עד יום חמישי י' סיוון תשע"ח 24.5.18 ,בשעה .24:00
ב .הרלב"ד תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול
דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 .4פרק ד' :קניין רוחני
 4.1עם ההשתתפות בתחרות ,מצהיר המשתתף שההצעה שהגיש שייכת לו וזכויות
היוצרים והתוצרים יהיו שייכים לרלב"ד.
 4.2המארגנים יהיו רשאים לעשות שימוש בלתי מוגבל בפרסומי משתתפי
התחרות ,לרבות פרסומם ברשתות החברתיות שלהם ו/או באתר האינטרנט
שלהם ,בהתאם לשיקול דעתם ובהתאם לרוח וערכי המגזר החרדי.
 4.3המשתתפים מסכימים בעצם השתתפותם בתחרות ,להציג את שמם באתר
האינטרנט של המארגנים במידה ויוכרזו כזוכים התחרות .ניתנת אפשרות
לפרסום שם עט מוסכם על פי בחירת הזוכה.
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4.4
4.5
4.6

הזכייה תתפרסם בעמוד הרשת החברתית של הרלב"ד לאחר איתור הזוכה
ואישור הזכייה בהתאם לתקנון זה.
הזוכה יקבל הודעה אישית על זכייתו ,אולם הרלב"ד אינה מחויבת לפרסם
את שמו.
הרלב"ד רשאית להעלות את הפרסום הזוכה לעמוד הרשת החברתית שלה וכן
לאתר האינטרנט שלה בהתאם לרוח וגדרי המגזר החרדי.

5

בס"ד

כתב קבלה ,אישור והודאת סילוק
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת תחרות ליצירת מודעת עיתון
ותשדיר/י רדיו לעידוד השימוש בקסדות במגזר החרדי שנערכה בין התאריכים כ"ד אייר,
תשע"ח  10.5.18ל –י' סיוון ,תשע"ח 24.5.18 ,כי:
א .הנני בעל/ת מלוא זכויות היוצרים בעיצוב ,בתמונות ובנוסח התשדיר ואין בהצעתי
הפרה של זכויות קניין רוחני .עם השתתפותי בתחרות הנני מעביר את זכויות
היוצרים לרלב"ד.
ב .ידוע לי כי אינני זכאי לתמורה כלשהי לרבות תמורה בגין זכויות יוצרים והחזר
הוצאות מכל סוג שהוא וכדומה.
ג .הנני נותן/ת הסכמתי לכך ,כי ככל שהצעתי תיבחר ע"י ועדת השיפוט כהצעה הזוכה
בתחרות ליצירת מודעת עיתון ותשדיר/י רדיו לעידוד השימוש בקסדות במגזר החרדי
– תשע"ח ,היא תפורסם בהתאם להחלטת המארגנים.
ד .הנני נותן/ת הסכמתי לפרסום פרטי האישיים בדבר זכייתי ,במידה והמארגנים
יחליטו לעשות כן .ידוע לי כי כמפורט בפרק ד' בסעיף  4.3לבקשתי בכתב ניתן יהיה
לפרסם את פרטיי בשם עט.
ה .אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המארגנים ו/או מי
מטעמה בקשר עם זכייתי.
ו .הנני פוטר/ת את המארגנים ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי ו/או כל הנובע ממנה.
ז .אינני עובד/ת או בן משפחה של אחד מעובדי הגופים המארגנים.
שם המציע/ה (פרטי  +משפחה):
מספר ת"ז:

תאריך לידה:

טלפון:

טלפון נייד:

חתימת הזוכה:

תאריך:
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