
 2020מרץ תקנון תחרות בפייסבוק ובאינסטגרם | 

מטרתו של תקנון זה הוא להסדיר ולקבוע באופן בלעדי ובכפוף לכל דין את הכללים על פיהם תתנהל  

 )"התחרות"(.  מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בעמוד האינסטגרם של   תחפושותתחרות 

לקרוא אותו בקפידה. ההשתתפות  ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתקנון זה, ואתה מתבקש  

מוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש  בפעילות כפופה גם לתנאי השי

 הללו לבין תקנון זה, הוראות התקנון תגבר. 

חיד לזכר ולנקבה, וכי ניסוחו בלשון זכר הוא לצורכי  למען הסר ספק מובהר, כי תקנון זה מופנה באופן א 

 בלבד.   נוחות

   

 . הגדרות 1

)שהיא מפעילת   ת"א ברסיטתאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניימוז  –. "עורכת התחרות" או "החברה" 1.1

 עמוד הפייסבוק, כהגדרתו להלן(. 

, בכתובת:  המוזיאוןעמוד הפייסבוק של   –. "עמוד הפייסבוק" 1.2

https://www.facebook.com/NaturalHistoryMuseumTLV 

עמוד האינסטגרם של המוזיאון, בכתובת:   –. "עמוד האינסטגרם" 1.3

gram.com/natural_history_museum_tlv/https://www.insta 

   

 ת .  הוראות כלליו2

במסגרת התחרות ויהווה   האינסטגרם . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בעמוד 2.1

 את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה או מי מטעמה.

,  ה או מי מטעמ  עורכת התחרות בין  . התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך, כמשתתף בתחרות, ו 2.2

אי התקנון. בהשתתפותך בתחרות  בטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנוהשתתפותך בתחרות מהווה ומ

אתה מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה, כי אתה מסכים לכל האמור בו וכי אתה  

 תך בתחרות. מוותר על כל טענה ודרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם השתתפו

ב או בעל  תקנון לבין כל פרסום אחר בקשר לתחרות, בכת . בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ה2.3

 פה, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר ייקבעו. 

. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  2.4

 . והאיסטגרם בעמוד הפייסבוק ורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו והמוחלט, ללא צ 

   

 . התחרות 3

פוסט )"הפוסט"( המזמין את גולשי הפייסבוק   והאינסטגרם . החברה תעלה לעמוד הפייסבוק 3.1

"המשתתפים"( להעלות תמונה   -, להלן 4)בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים סעיף  והאינסטגרם  

ונה של קרובי  ים להעלות תמהמשתתפים זכא . תחפושת מעולם הטבעבמחופש  הוא , בה לסטורי

 הוא המצולם ולא המצלם.  לצורך הזכייה  משפחתם, אך מי שנחשב כמשתתף

 טגרם של המוזיאון. לתייג את עמוד האינס. בנוסף, יתבקש המשתתף 3.2

https://www.facebook.com/NaturalHistoryMuseumTLV
https://www.instagram.com/natural_history_museum_tlv/


המוצלחת ביותר בעיניי עורכי התחרות, כפי שייקבע על ידי שופטי התחרות, תזכה את   התחפושת . 3.3

 לתקנון זה.  6לאמור בסעיף  המשתתף בפרס, בהתאם  

 . ההשתתפות בתחרות כפופה לתקנון זה, ואינה מותנית בתשלום כלשהו. 3.4

 . חוקיהם נציגלאישור כפופה  קטינים  השתתפות . 3.5

 

 . זכאים להשתתף בתחרות 4

 , להלן: 4.1-4.4אדם שהסכים לתנאי תקנון זה, העומד בתנאים המפורטים בסעיפים  

 אל; . אזרח או תושב ישר4.1

 ; או "אינסטגרם"  . משתמש פעיל ברשת החברתית "פייסבוק" 4.2

ואף אינו קרוב משפחה של אדם כאמור מדרגה    ואוניברסיטת תל אביב המוזיאון. אינו נמנה על עובדי 4.3

 ראשונה. 

את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות, באופן זמני או    ושומר לעצמ  המוזיאון . 4.4

הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או   המוזיאון הבלעדי של  ו את זכייתו, אם על פי שיקול דעת קבוע, או לבטל

פעילותו איננה משרתת את   המוזיאוןהפרה של כל דין ו/או אשר לדעת ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות 

ל  . משתתף אשר נפסל לא יקבל עו או מי מטעמ במוזיאון המטרה לשמה נערכה התחרות ו/או אשר פוגעת  

ואין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל מין וסוג )לרבות לקבלת הסבר או פיצוי(   המוזיאון כך הודעה מן 

 בגין פסילתו. 

   

 . תקופת התחרות 5

  3.1, כאשר במועד זה יפורסם הפוסט האמור בסעיף  2020 במרץ 08ביום . תחילתה של התחרות 5.1

 . 2020 במרץ  11, וסיומה ביום המוזיאון לעיל על ידי 

במרץ    11-במרץ )כולל יום זה(. ביום ה 10-. ניתן להעלות תמונות לצורך השתתפות בתחרות עד ה5.2

 יפורסמו שמות הזוכים. 

או לקצרה, וכן לבטלה באופן   יכהלהאר   –לשנות את תקופת התחרות, קרי   ת רשאי עורכת התחרות . 5.3

  ההתחרות אינ  כת. עורוהאינסטגרם וק כמפורט בעדכונים אשר יפורסמו בעמוד הפייסב  –מוחלט, והכל 

עם שינוי כאמור, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל  לתת כל הודעה מוקדמת בקשר  ת מתחייב

 בגין כך.  המוזיאון טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

לבטל את התחרות, בכל שלב   ת היה רשאית  עורכת התחרות. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  5.4

עורכת  כלפי  ת, ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ככל שיתגלו זיופים במהלך התחרו שהוא, 

 בגין ביטול התחרות כאמור.   התחרות

   

 . זכייה בתחרות 6

 . המוזיאון, לרבות מתוך עובדי עורכת התחרות . שופטי התחרות יבחרו על ידי 6.1

, יבחנו שופטי התחרות מי  תחרות עורכת ה. לאחר תום תקופת התחרות, במועד שייקבע ע"י 6.2

זאת   –וכה עלפי שיקול דעתם הבלעדי מהמשתתפים עמד בקריטריונים ובדרישות התחרות ויבחרו את הז

, ייחודיותה והחוש האומנותי שהפגין המשתתף. הכרעתם של שופטי  התחפושת על סמך מקוריות 



או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן  / התחרות היא סופית ואינה ניתנת לערעור, והנך מוותר על כל טענה ו

 ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות. 

של החברה, והזוכים יתבקשו   והאינסטגרם  בעמוד הפייסבוק  עשויים להתפרסםמות הזוכים . ש6.3

 להשאיר פרטים ליצירת קשר לצורך קבלת הפרס. 

ימי עסקים ממועד   14בתוך   סטגרםהאינאו   יצרו קשר עם הזוכה באמצעות הפייסבוק החברה. נציגי 6.4

השארת הפרטים. על מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים  

 הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס. 

ימי עסקים מתום תקופת    10לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה, במשך תקופה של   ברההח. ככל ונציגי 6.5

הזוכה לא מסר פרטי יצירת קשר או שלא ניתן ליצור קשר עם הזוכה  מקרה שהתחרות )לרבות ב

הא פטור מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו  ת החברהבאמצעות פרטי הקשר שנמסרו(, אזי 

עורכת  משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. 

עדי, להאריך כל תקופה בתחרות, לרבות תקופת יצירת הקשר  הבל הדעת, על פי שיקול תזכאי התחרות

 עם הזוכה. 

, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את  השמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעת לעורכת התחרות. 6.6

, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ  ם , ובכלל זה את מועדי מימושהתחרות פרסי 

 . ואו כנגד מי מטעמ   ולא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד  עדי, ולזוכה בלה השיקול דעת

 בתחרות  יםלזוכ  יםהפרס

₪ כל   50כרטיסים בשווי  4-8במקום השלישי בתחרות הוא כרטיס משפחתי למוזיאון ) . הפרס לזוכה 6.7

(. הפרס לזוכה במקום השני בתחרות הוא מנוי  לחברי משפחתו הגרעינית של הזוכה בהצגת ת"ז   אחד

  –גרפיק, נשיונאל ג'יאוגרפיק קידס או פוד קיפוד אוני נשיונאל ג'יאוגרפיק ישראל: נשיונאל ג'י לאחד ממגזי

, בהתאמה(. הפרס לזוכה במקום הראשון הוא שובר מתנה בשווי  240או  348, 468לפי בחירתו )בשווי 

ממש את  מנת ל-. על )ולחנויות הרשת בגבעתיים ובתל אביב(  Tommy & Annika ת המוזיאון ₪ לחנו 400

יר למוזיאון שם מלא, טלפון וכתובת, באמצעות חשבון הפייסבוק או האינסטגרם  בהזכייה, על הזוכים להע

מובהר, כי לאחר קבלת המידע הרלוונטי כאמור לא ניתן יהיה עוד לשנות    דרכו הועלו התמונות הזוכות. 

 . הפרסיםאת 

  הע פרס חלופי, לפי שיקול דעתלגרוע, להוסיף או לשנות את הפרס ולהצי   ת רשאי עורכת התחרות  . 6.8

הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר את הפרס בפרס אחר, לשנותו או להחליפו במוצר אחר, לדרוש או  

 לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר. 

החברות המעניקות את הפרסים למקום הראשון   לא תהיה אחריות להתנהלות   לעורכת התחרות. 6.9

   והשני. 

בדלפק הקופות של המוזיאון כנגד הצגת תעודה מזהה ובהתאם לפרטים  יימסר   השלישי  . הפרס 6.10

לפי הפרטים שיימסרו במועד ההודעה  ע"י המו"ל  שנמסרו במועד ההודעה על הזכייה. הפרס השני יונפק  

 .  ם שיימסרו במועד ההודעה על הזכייה לפי הפרטית החנויות ע"י רש. הפרס השלישי יונפק  על הזכייה

. אם התברר כי הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי התחרות, החברה רשאית, בהתאם לשיקול הדעת  6.11

הבלעדי, לשלול ממנו את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס,  

רים, הצהרות וויתורים בהתאם להוראות תקנון זה. אם  שו החברה רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אי

 לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, רשאית החברה לשלול את זכאותו לפרס. 

 . קבלת הפרס על ידי קטינים תדרוש אישור הורים. 6.12

 



 . תוכן אסור 7

ת יוצרים של מאן  המפרה זכויו , תמונה , . חל איסור מוחלט על כתיבת או העלאת תגובה ו/או פרסום7.1

דהוא ו/או מהווה עדות או פותחת פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווה משום הוצאת דיבה  

עירום כלשהו( ו/או מהווה גילויי   ו/או לשון הרע ו/או פרסום חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה )ובכלל זה

ענית ו/או עוינת ו/או מעליבה ו/או מטעה ו/או  גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפליה ו/או הינה פוג

פוגעת בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או מקימה עילה לתביעה ו/או  

ו/או חוק הגנת    1965-, תשכ"ה א להוציא חוק איסור לשון הרעמהווה הפרת הוראת כל דין לרבות אך ל 

ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או המפרה   1977-נשין, התשל"זו/או חוק העו 1981-הפרטיות, התשכ"א

זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין ו/או אשר אינה עומדת בכללי הפרסום של  

 ימחק לאלתר ללא הודעה מוקדמת. י מהסוג שפורט לעיל  פרסום כן אסור"(. )"תו  ו/או אינסטגרם פייסבוק 

הא  ת( עורכת התחרותהבלעדי של   ה"י משתתף תוכן אסור )לפי שיקול דעת. בכל מקרה בו יועלה ע7.2

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה, למנוע הצגת התוכן האסור ואם  ת רשאי עורכת התחרות 

ו ולפסול את מועמדתו של מעלה התוכן האסור ולמשתתף לא תקום כל  כבר הוצג אזי להסירו ו/או למוחק

 כלפי החברה בגין פעולתה כאמור. עילת דרישה או תביעה 

   

 . אחריות 8

, מכל  הו/או מי מטעמ  התחרותעורכת . המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את 8.1

 במישרין או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה. טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה  

למשתתף בקשר עם התחרות, בין    אינם אחראים לכל נזק שיגרם הו/או מי מטעמעורכת התחרות . 8.2

 אם מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר בנזק עקיף.  

ימוש בתמונות שהועלו  לתגובות פוגעניות ו'או לשאינם אחראים  הו/או מי מטעמעורכת התחרות . 8.3

 לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של המוזיאון במסגרת התחרות על ידי גורם שלישי. 

, מיד עם דרישתם  ה או מי מטעמ ה, מנהליה, עובדיעורכת התחרות ות את . המשתתף מתחייב לשפ8.4

אות משפט ושכ"ט עו"ד( של  הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה )לרבות הוצ 

 , אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה. ו צדדים שלישיים כלפי

   

 רות עורכת התח. שימוש במידע ע"י 9

, באופן בלתי חוזר, לעשות שימוש בתמונות או בכל חומר  רותורכת התחלע. המשתתף מאשר בזאת  9.1

הבלעדי,   הובהתאם לשיקול דעת עורכת התחרות בחר ת אחר המועלה על ידי המשתתפים בכל אופן שבו 

לשלב את התמונות    תאך לא חייב ת הא רשאיעורכת התחרות ת. להלרבות כחלק ממערך השיווק ש

  ו ערוך בכל דרך שהיא והכל בהתאם לשיקול דעתת עלו במסגרתה כחלק מכל פעילות שיווקית אותה שהו

הבלעדי ולמשתתף לא תקום כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בשל כך. למען הסר ספק מובהר כי זכות  

 תף. שימוש זו תהא בלא כל תמורה למשת

יכול שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי    . המשתתף מסכים כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות9.2

  תקשורת שונים, לרבות אך לא להוציא עיתונות, טלוויזיה, שילוט, אתרי אינטרנט ועמוד הפייסבוק 

מורה ו/או תמלוג  , וכי הוא מסכים לכך, לרבות לפרסום שמו, דמותו ופרטיו, וזאת ללא כל תוהאינסטגרם

 ענה נגד החברה בהקשר זה.  כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל ט
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. המשתתף מצהיר בזאת, כי יהיה אחראי בלעדי לכל טענה ו/או דרישה בעניין זכויות הקניין הרוחני,  10.1

בגין טענת צד' ג' לזכויות   ובגין כל הוצאה ו/או נזק שהיא תידרש ל   המוזיאוןוכי הוא מתחייב לשפות את 

 בטקסט ו/או במלל ו/או בתמונה אשר יעלה המשתתף.   קניין רוחני ו/או זכויות אחרות 

. בעצם השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את  10.2

 במלואם.  ואינסטגרם תנאי השימוש של רשת פייסבוק 

  ק לוודא את פעילותו התקינה של עמוד הפייסבוה כמיטב יכולתעושה  שעורכת התחרות. על אף  10.3

לא תקום כל    תחרותלעורכת ה, מובהר כי תקלות יכול ותארענה )לרבות בקווי תקשורת( והאינסטגרם

 אחריות בגינן. מובהר כי רק פוסטים שייקלטו בפועל ישתתפו בתחרות. 

עמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  תף מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטת. המש10.4

 ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לרבות זכייה או אי זכייה בהם.  רותעורכת התחכלפי  

בכל מקרה בו חלה עליה החובה על פי    והא רשאי להעביר כל מידע אשר בידית עורכת התחרות . 10.5

רשאי לעשות שימוש    המוזיאוןהא יחוק לעשות כן, לפי דרישת רשות כלשהי ו/או צו בימ"ש וכיו"ב. כמו כן 

מידע כאמור בכל מקרה בו יהא לה יסוד סביר להניח כי השימוש כאמור נחוץ בכדי: לגלות או למנוע  ב

; להתגונן בפני כל הליך  ו ו/או מי מטעמ  המוזיאוןל מחשבי מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת; לשמור ע 

 משפטי; למנוע של כל פגיעה נפש.

 גרלה ו/או משחק אסור. ות הינה פעילות שיווקית ואינה מהווה ההתחר . 10.6

. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית נתונה  10.7

 לבתי המשפט המוסכמים במחוז תל אביב. 

 


