
 2020אפריל 

 ניסן תש"ף                     

 שכונה אחת" מינהלות הקהילה –תקנון חידון "ראש העין 

, בנושא "הכר את שכונתך", הינו חידון שיפורסם במסגרת מינהלות הקהילה החידון .1

כ"ט בניסן  23.04.2020 חמישי ביוםיפורסם באופן מקוון  בעיריית ראש העין. החידון

  .ובאתר האינטרנט של העירייה באמצעות קבוצות הוואטסאפ השכונתיותהתש"ף, 

מוזמנים בלבד  תושבי השכונהחידון משלה, יוכן ל שכונה שלה מינהלת קהילה לכ .2

ה היא על פי השכונות שפורסמו, תושב יההשתתפות והזכילענות על החידון. 

 לא יוכל לזכות. -שישתתף בחידון שאינו רלוונטי לשכונתו 

 (.10:00-19:00שעות )משעה  9החידונים יהיו פתוחים למענה למשך  .3

שאלות רבות ברירה הבוחנות את הידע שלכם בשכונה בה אתם  10כל חידון כולל  .4

 גרים.

בעת כניסתכם לחידון, תתבקשו להכניס שם משתמש. שימו לב! בשדה זה עליכם  .5

יצירת קשר עם להכניס את כתובת הדוא"ל שלכם בלבד! כתובת זו תשמש אותנו ל

הזוכים ואימות הנתונים. במידה ולא תוכנס כתובת דוא"ל, לא נוכל להתחייב לקבלת 

 הפרס במידה ותזכו.

מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את השעות והמועדים  .6

באמצעות המפורטים לעיל, הודעה מתאימה בדבר השינויים תפורסם 

ובאתר האינטרנט של העירייה ותישלח  קבוצות הוואטסאפ השכונתיות

 הודעה למשתתפים.

תלוש ₪  400 –יזכו בפרס. מקום ראשון  בכל שכונההזוכים במקום הראשון והשני  .7

 תלוש קנייה. ₪  200 –קנייה, מקום שני 

, ואותו אדם לא יורשה לזכות ביותר מפרס אחדיוכלו משפחה לא בני אותה 

באם אותו אדם ישתתף פעם נוספת בחידון, להשתתף יותר מפעם אחת בחידון. 

 . בלבדתירשם התוצאה של החידון הראשון שענה עליו 

 .15.05.2020מתאריך תלושי הפרס יישלחו לא יאוחר 

  ועדת שיפוט .8

ועדת השיפוט תהיה בלתי תלויה חברי ועדת השיפוט והרכבה יקבע ע"י  .א

 .עיריית ראש העין, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 לזכייה בחידוןקריטריונים  .9

מענה נכון על כלל שאלות החידון )או, אם אף אחד לא יענה נכונה על כלל  .א

 .השאלות, מי שיענה נכונה על רוב השאלות(



במהירות הגבוהה ויזכה מי שיענה נכונה  –מהירות המענה על השאלות  .ב

 ביותר על השאלות.

 אסורים בהשתתפות בחידון: .10

 ובני משפחותיהם  חברי מינהלות הקהילות .א

 ובני משפחותיהם חברי מועצת העיר .ב

 םובני משפחותיהעובדי עירייה  .ג

 :כללי

בהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר המשתתפים כי קראו את התקנון והם  .1

 מקבלים עליהם את הוראותיו ללא כל סייגים.

המארגנים רשאים לדחות או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, או לשנות את  .2

 תנאיה בתקנון זה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי.

מנהלי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל אדם או מתמודד המשבש או  .3

 המפריע לניהול התקין של התחרות או שפועל בניגוד להוראות אלה.

למשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לתחרות ולכל פעולה בה ינקטו  .4

נים בקשר לכל תקלה או טעות, ובקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות המארג

 הוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב השתתפותם בתחרות.

מובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת התחרות נשמר אצל  .5

ל מארגני התחרות ויהיה חשוף בפני מנהלי התחרות והגורמים המעורבים בניהו

 התחרות.

( כל מידע שגוי או לא מדויק, בין אם סופק או 1מארגני התחרות אינם אחראים ל ) .6

נגרם על ידי המארגנים ומי מטעמם, המתמודדים, טעויות דפוס או על ידי כל ציוד או 

( כשלים טכניים מכל סוג שהוא, לרבות, אך 2תכנות הקשורים או מנוצלים בתחרות. )

ניתוקים של קווי הטלפון ורשת האינטרנט או מחשוב  לא רק, תקלות, הפרעות או

( טעות טכנית 3חומרה או תוכנה ולכל התשתיות אשר יועמדו לרשות המשתתפים. )

( כל 4או אנושית אשר עלולה להתרחש בניהול התחרות או בעיבוד של רשומות. )

לא או פגיעה או נזק לגוף או לנכס אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, באופן מ

חלקי, על ידי השתתפות של מתמודד בתחרות או קבלה או שימוש או שימוש לרעה 

 כלשהו בפרס.

המשתתפים בתחרות משחררים את מארגני התחרות, את נציגיהם, ואת שותפי  .7

התחרות מפני ונגד כל תביעה, הוצאות, ואחריות לרבות מרשלנות, בפגיעה 



בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכות יוצרים סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני ומנזקים 

ל פי שיקול דעתם מכל סוג שהוא לאדם או לרכוש. מארגני התחרות רשאים, ע

הבלעדי והמוחלט לשנות את כל המועדים לתחרות הקבועים בתקנון זה בכל שלב 

 משלבי התחרות.

מארגני התחרות רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות  .8

 תקנון התחרות.

ת היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראו .9

 התקנון.


