
 וגיקטיים B6סטודיו  של 1024 'אייקון מעוצב'תקנות תחרות 

  :כללי .2

קורס פרס מלגת לימודים מלאה לעל התחרות נושאת  יםמכריזוגיקטיים בע"מ  B6סטודיו  .1.1

  באתר גיקטיים )להלן: "התחרות"(, שתתקיים  4112לשנת  עיצוב למתכנתים ויזמים

http://www.geektime.co.il/ 

ובני  ועובדי "גיקטיים" "B6התחרות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי "סטודיו  .1.4

. בנוסף, על המשתתפים בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות –משפחותיהם. "בן משפחה" 

 ומעלה 11 להיות בני

בשעה  14.11.4112 ביוםותסתיים  11:11בשעה  11.11.4112 ,שני התחרות תחל ביום .1.1

 "()להלן "תקופת התחרות 14:11

ללא  ולדחות או להקדים את מועד סיומה להפסיק את התחרות םשאירוגיקטייים  B6סטודיו  .1.2

 .הודעת מוקדמת

 . 11מספר המשתתפים המינימלי לקיום התחרות וחלוקת הפרס הינו  .1.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו  .1.6

הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים 

 .בלבד

 .השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתקנון .1.1

וקבלת דיוור בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון התחרות  .1.1

דיו סטואת קבלת חומרים שיווקיים בכל האמצעים שנמסרו ע"י המשתתף מ ו/או אלקטרוני

B6,  סטודיו וכן פוטר אתB6  או  מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישריןוגיקטיים

 .בעקיפין, בלא יוצא מהכלל

 

 :כללי התחרות .1

המעוניינים לבחור אייקון יתבקשו הגולשים  14.11.4112-ועד ה 11.11.4112 מיום החל .4.1

את , מבחינת עיצובית.של אפליקציה כלשהי ולהסביר מדוע לדעתם אייקון זה הינו מוצלח 

ההסבר ופרטי התקשרות ישלחו המשתתפים באצעות טופס השארת פרטי קשר באתר 

  גיקטיים.

  .B6המשתתפים יבחר הזוכה לפי החלטת צוות שופטים מסטודיו  מבין  .4.4

על המשתתפים למסור בתחילת התחרות את שמם המלא, מספר טלפון תקין וכתובת מייל  .4.1

 מעודכנת.

 אם ישלח מעבר להסבר אחד, ייפסל מן התחרות. הסבר אחד בלבד.לשלוח  משתתף יוכל  .4.2

 (.1.11.4112-ה לאחר שנרשמו סטודנטים) בלבד חדשים לסטודנטים מיועדת התחרות .4.1

 לאחר נרשם הזוכה אם למעט, כאמור, שולמו שכבר לימודים בגין כספי החזר יינתן לא .4.6

עיצוב בתחרות שילם על קורס  והזוכה היה. התחרות תחילת יום 1.11.4112 התאריך

 .בחזרה כספו את יקבל הוא, 1.11.4112-ה יום לאחר נרשם והוא B6בסטודיו  למתכנתים

הגולש בלבד יישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן כל מסר שיפרסם במסגרת המבצע ולכל  .4.1

באחריות כלשהי לתוכן המסרים  ושאילא יוגיקטיים  B6התוצאות שינבעו ממנו. סטודיו 

בגין נזק,  םמטעמאו כל מי וגיקטיים  B6שיתפרסמו. הגולש מתחייב לפצות את סטודיו 

 .הפסד, תשלום או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי תקנון זה

שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, לרבות הזדהות לאדם אחר, ביצוע מניפולציה ו/או  .4.1

ביצוע פרסומים פוגעניים לא רק שיפסול את השתתפותו של משתתף שיעשה כן, אלא גם 

 .כלפיו, בנוסף לנפגעים האחרים ממעשיווגיקטיים  B6לסטודיו יקנה זכות תביעה ישירה 

ו/או יכפישו  פוגעניים ו/או גסים בי ו/או יכללו ביטויים שליליים,מסרים שלא יהיו בעל אופי חיו .4.2

  בתחרותאת שם המותג ייפסלו מהשתתפות 

לבטל את התחרות ואת הפרסים במידה ומספר  םרשאיוגיקטיים  B6סטודיו  .4.11

ו/או דרישה ו/או תביעה ולאף משתתף לא תהיה כל טענה  11-המשתתפים יהיה נמוך מ



, בין היתר, בכל הקשור םומי מטעמ ם, עובדיהם, מנהליהוגיקטיים B6כלפי סטודיו 

 .והמתייחס לתחרות, פרסיה ומימושם

רשאי שלא להעניק את הפרס במידה ויוחלט שלא לפתוח את הקורס  B6סטודיו  .4.11

את סטודיו  יםפוטרבתחרות  לעיצוב למתכנתים וליזמים, מסיבה זו או אחרת, והמשתתפים

B6  או בעקיפין, בלא יוצא  רישה או תביעה הקשורה, במישריןמכל טענה, דוגיקטיים

 .מהכלל

4.14.  

 

 :פרסים .3

 מייל.-שיחת טלפון ו/או באמצעות איבאמצעות הודעה יקבל  הגולש הזוכה .1.1

בסטודיו  עיצוב למתכנתים ויזמיםהפרס לזוכה היחיד הינו מלגת לימודים מלאה אחת לקורס  .1.4

B6  בלבד 4112לשנת. 

ואינו  בלבד עיצוב למתכנתים ויזמיםולקורס  הינו אישיהפרס שיחולק במסגרת התחרות  .1.1

 .ניתן להסבה לאחר

  .לחלק את הפרס בילא מחו B6סטודיו במידה והפרטים שמסר המשתתף אינם מדויקים,  .1.2

שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי  B6סטודיו  .1.1

 .באותו ערך, על פי שיקול דעתו הבלעדי

 

 :פטור מאחריות  .4

ב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל יהמשתתף מתחי .2.1

, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, B6סטודיו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

בכל הקשור והמתייחס לתחרות, פרסיה ומימושם ו/או לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, 

לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע  לרבות אך

 .ופגיעה בפרטיות

, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות , מנהליהB6סטודיו  .2.4

, גם אם יהיה בהן כדי להשפיע גיקטיים ו/או במערכת השארת פרטי הקשרכלשהן באתר 

 .תעל תוצאות התחרו

 

 :תנאים נוספים .5

רשאי להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט  B6סטודיו  .1.1

והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר 

מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת  .באתר גיקטייםתתפרסם 

  .טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות כאמור והמשתתפים מוותרים על כל

שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרס מכל סיבה שהיא  B6סטודיו  .1.4

 .מוצא לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרס

רשאי שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בתחרות תוך הפרת איזה מכללי  B6סטודיו  .1.1

נון התחרות ו/או ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף תק

  .ללא מעשה כאמור

 .התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד .1.2

 

 

 


