תקנון תחרות “הרכבים צעירים” בבית העמודים
הוראות כלליות
.1 1
 1.1עמותת “פאנוניקה ג’אז” (“העמותה”) ו“-קפה בית העמודים” (“הקפה”) מקיימות תחרות נושאת
פרסים שתנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה.
 1.1התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמשתתף בתחרות ובין העמותה ,והגשת מועמדות
לתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון .לכן ,אם אינך מסכים לתנאי התקנון,
כולם או חלקם ,אינך רשאי להשתתף ו/או לעשות כל שימוש בתחרות למטרה כלשהיא.
 1.1למען הסר ספק יובהר כי בהגשת המועמדות מסכים המשתתף לשתף פעולה באופן מלא בכל
שלבי התחרות כמפורט בהמשך.
 1.1העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל-
פה ,מכל מין וסוג שהוא ,תגברנה הוראות התקנון והן אשר תקבענה.
 1.1אין באמור בפרסומיה של העמותה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסוםו/או מדיה אחרים
העומדים לרשותה ,כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים ו/או למי מטעמם בתחרות כל זכות ו/או טענה
כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים ,ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בתחרות
ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.
 1.1הסכמת המשתתפים להשתתף בתחרות מהווה ויתור מלא ומוחלט מצדם על כל זכות לתבוע את
העמותה בכל הנוגע לתנאי התחרות ו/או ההשתתפות בה.
פרשנות
1
 1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 1.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 1.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 1.4מונחים ,מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו ,יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף
המחשבים ,האינטרנט והסלולר.
פרטי התחרות
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 1.1התחרות עצמה תתקיים ב”קפה בית העמודים” .-71.1.3
 1.1העמותה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתחרות לאחר סיומה של תקופת התחרות.
כמו כן ,העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התחרות ,להקדימה או
להאריכה ,ללא הודעה מראש.
קהל היעד
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 1.1התחרות מיודעת ללהקות צעירות החל מגיל  11ועד גיל  .11במידה ורוב חברי הלהקה בטווח
הגילאים הרשום לעיל וחבר אחד בלהקה ,משתייך לשכבת גיל אחרת – תואשר הרשמת הלהקה.
 4.2חברי ההרכב ימנו לא פחות מ 5-ולא יותר מ 7-נגנים.
 1.1לצורך תחרות זו ייחשב כמשתתף כל הרכב שמורכב לפחות חמישה אנשים בגילאים 22 .-11
אשר עמד בכל התנאים המנויים בתקנון זה במצטבר ("משתתף" " /הרכב").
 1.4ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
 1.5השתתפות בתחרות אסורה על עובדי העמותה ו/או פסטיבל הים האדום ובני משפחותיהם.
 4.1במידת הזכייה על כל משתתף מתחת לגיל  11להמציא אישור-הורים לנסיעתו לפסטיבל .במידה
ואין אישור בתוקף מההרכב הנבחר יישלח ההרכב הבא ל”פסטיבל”.

הליך הגשת המועמדות לטובת ההשתתפות בתחרות
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 1.1להקה המעוניינת להשתתף בתחרות תשלח קישור לקובץ וידאו בו הלהקה מבצעת שיר שלא
יעלה על  11דקות המייצג את אופי ההרכב .את הקישור יש לשלוח לכתובת המייל
.panonnicajazz@gmail.com
 1.1בשליחת הלינק המשתתף מאשר שהוא קרא את תקנון זה ,ומקבל אותו על כל תנאיו.
השיפוט בתחרות
1
 1.1השיפוט בתחרות ייערך על פי השלבים הבאים:
שלב ראשון -המשתתפים מוזמנים לשלוח קישור לקובץ וידאו של שיר אשר מבוצע על ידי המשתתפים
לכתובת המייל "( panonnicajazz@gmail.comכתובת המייל") עד ליום חמישי ה.25.12.11 -
שלב שני – מבין כל ההרכבים שישלחו קישור לכתובת המייל עד ליום ( 25.12.11כולל) יבחר דובי
לנץ את ההרכבים הנבחרים .ההרכבים הנבחרים יופיעו ב”בית העמודים” ב 1/1/11
אל מול חבר שופטים מקצועי והקהל הרחב ומתוכם ייבחרו השופטים את ההרכב הזוכה שיופיע כהרכב
הבית של “פסטיבל הג’אז באילת” בחורף הקרוב.
 1.1החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות.
 1.3החברה רשאית לבטל זכייתו של משתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום
לב או תוך הפרת התקנון או כל דין ,אף ללא המעשה הנ"ל .לעניין זה" ,חוסר תום לב "ייחשב ככל
מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל .כמו כן ,החברה רשאית
לבטל זכייתו של משתתף שיעלה חשש כי השתתף באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות התחרות
או שיעלה חשש כי עקף את כללי התחרות באופן אחר כלשהו.
 1.4זכייתו של משתתף בתחרות עשויה להיות מסוקרת ,לרבות לצורך קידום מכירותיה של החברה,
ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו במערכת וכן לסיקור זכייתו ברדיו ,בעיתונות
ובכל אמצעי מדיה .התחרות ו/או חלקים ממנה עשויים להיות משודרים באינטרנט ו/או בפורמטים
אחרים ו/או פלטפורמות נוספות.
הפרסים וכללי הזכייה בהם
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החברה תעניק כפרס להרכב הנבחר את הזכות להופיע בג'אמים של”פסטיבל הג’אז
1.1
באילת”.ובמקומות נוספים באילת במהלך ימי הפסטיבל
 1.2ההכרזה על ההרכב הנבחר תתפרסם באופן אישי ובדף הפייסבוק.
 1.3הודעה בדבר הזכייה תשלח להרכב הנבחר עם היוודע דבר הזכיה .היה ולא עמד ההרכב כאמור
באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ,תועבר הזכיה והזכות להשתתף בפסטיבל להרכב אשר
הגיע למקום הבא בתחרות.
 1.4מובהר בזאת ,כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים ,באמצעותם ניתן
לאתר את הזוכים כאמור בתקנון זה ,חלה על הזוכים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 1.5הפרס הינו אישי לזוכה בלבד ,ואינם ניתנים להסבה ,לשעבוד ,לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא
בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר .על אף האמור ,החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,להסכים לשינוי בזהות מממש הפרסים ,לפי בקשתו של הזוכה.
 1.1למען הסר ספק מובהר בזה ,כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה .כל הוצאה
נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס ,לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות
של הזוכה וכיו"ב ,יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
 1.7החברה תהיה זכאית לפרסם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את שמו ופרטיו של כל זוכה באמצעי
התקשורת כפי שתמצא לנכון ,ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים

לפרסום כאמור .החברה שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה
לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.
 1.1מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה
בפרס אם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או
הוראות כל דין.
כללי
1
 1.1תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את
זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בתחרות ,מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 1.1החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש
בתחרות ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ,אשר יגרמו
מכל סיבה שהיא ,בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם
בשליטת החברה ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות ,למעט
כאמור במפורש בתקנון זה .במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור ,תהיה החברה רשאית מכל סיבה
שתיראה לה סבירה ,לבטל את התחרות ,לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי
שתמצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון התחרות ותחייב כל אדם ו/או משתתף
בתחרות .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי לאף אדם ,לרבות למשתתף
כלשהו בתחרות ,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או
שיבוש כאמור לעיל וכי החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות כל הוצאה,
אבדן ,הפסד וכיו"ב ,שיגרמו לאדם כלשהו ,בין אם במישרין ובין אם בעקיפין ,לרבות למשתתף כלשהו
בתחרות ,עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בתחרות ו/או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.
 1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית על איכות וטיב הקישור
שישלח על ידי המשתתף לכתובת המייל חלה על המשתתף עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 1.4המשתתף בתחרות מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,לרבות
מערכות התקשורת ,המחשוב והרישום ,מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות
או תקלה ,לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תתכנה תקלות
טכניות שימנעו ,בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או
בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.
 1.5כל משתתף בתחרות מצהיר בזאת כלפי החברה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו
או מטעמו ,כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות.
ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ו-החברה ו/או מי מטעמה לא
תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם
למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם ,בקשר ישיר או עקיף עם התחרות.
 1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע,
כי עלולות ליפול טעויות בתחרות ,וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה,
טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות ,ניהולו ,תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
 1.7כל הזכויות ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות זכויות הקניין הרוחני בתחרות ו/או בתכנים הכלולים בו
שייכות להחברה ואין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להפיץ ,לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן
הנ"ל .מובהר בזאת ,כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל ,אין לעשות כל שימוש בכל
תמונה ,סרטון ,עיצוב ,טקסט ,מידע ,קובץ ,תוכן ,שם מסחרי ,סימן מסחר ,לוגו ,צליל ,קוד מקור ,קוד
יעד ,תוכנה ,תוכן או בכל זכות אחרת של החברה מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב.

