
 

 

 

 טתשע" TMTIתקנון תחרות כנס 

  יםמושג

 :בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן .1

 :אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, שכתובתה -"תחרות"עורך ה .א

האוניברסיטה, רמת אביב, מרכז הסטודנטים על שם אריק מיטשל, קריית 

 "(האגודה) להלן: "6997801תל אביב 

-03.הינו עו"ד גיא הדר, שכתובתו במשרדי  תחרותהמפקח על ה -"המפקח" .ב

 :טל. האגודה  03-6407658פקס, : 6407665

 .ומשלם דמי רווחה כל סטודנט הרשום באוניברסיטת תל אביב -"משתתף" .ג

 .תחרותהזוכה ב -"זוכה" .ד

 

 תחרותה

 TMTIתחרות עבור כנס  של אוניברסיטת תל אביב עורכת הסטודנטיםאגודת  .2

 ;כפי שיפורט להלן( " בהתאמהתחרותה"/ "תחרותה"-" והאגודהלהלן: "(

בשעות  17.7.19פרסום התחרות בפייסבוק בתאריך הינו עם  תחרותמועד פתיחת ה .3

 "(.התחרות)להלן: "  13:00בשעה  18.7.19  -ועד יום חמישי, ההצהריים 

 -ייבחרו עד לתארים ה, והזוכים תסתיים התחרות 13:00בשעה  18.7.19בתאריך  .4

22.7.19. 

, מהו הקורס הסטודנטים בתגובות הפוסט כתבוי התחרות: במסגרת השתתפות .5

התשובות המקוריות ביותר יזכו את  10 שגרם להם לחשוב מחוץ לקופסה.

לאחר מכן, האגודה תפנה אל  .הלוועידהסטודנטים בכרטיס כניסה יחיד 

: שם הסטודנטים הזוכים בהודעה פרטית בפייסבוק ותבקש את הפרטים הבאים

 24במהלך  פרטי, שם משפחה, מייל וטלפון. סטודנט שלא יעביר את הפרטים הללו

 לא יוכל לקבל את הפרס. השעות ממועד שליחת ההודעה,

 10-רשאית לתת פרסים ליותר מ, מובהר כי האגודה תהיה 5על אף האמור בסעיף   .6

 משתתפים, בהתאם לשיקול דעתה ומספר הכרטיסים שברשותה.

אפשרות להירשם לאחת מסדנאות כניסה לאירוע ומקנה לסטודנט הזוכה הכרטיס  .7

 היזמים: פרודוקטיביות, הפיץ' המושלם, יצירת מותג וכו'. מספר המקומות מוגבל.



 

 

למימושו וכל  TMTIכנס נאים של הנו על פי תנאי הכרטיס והת הכרטיסמימוש  .8

-Office@tau מארגני הכנס במייל:בירור בקשר לכרטיס והשימוש בו ייעשה מול 
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האגודה או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות שהיא והמשתתף עצמו אחראי  .9

 .תחרותבאופן בלעדי לכל היבטי השתתפותו ב

הסכים לוותר מראש על כל טענה  תחרותהמשתתף מצהיר כי בעצם ההשתתפות ב .10

ו/או תובענה בגין זכות זו של האגודה, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות 

 .יוצרים, מכל סוג שהוא

האגודה רשאית לפסול משתתף אשר יתברר, לדעתה, כי אינו עומד בתנאי  .11

ראוי ההשתתפות ו/או שאינו זכאי לפרס מכל סיבה שתמצא לנכון ו/או נמצא אינו 

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי -והולם, והכל 

 

 תנאים נוספים

 .הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם .12

בכל עת, אף ללא  תחרותו/או לסיים את ה תחרותהאגודה רשאית לשנות את תנאי ה .13

 די.מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלע

, שיתברר בדיעבד כי אינו סטודנט של מובהר בזאת כי היה ובטעות יינתן פרס לזוכה .14

אוניברסיטת תל אביב, תהא האגודה רשאית לבטל זכיה זו ו/או לדרוש את הפרס 

 .חזרה ככל שהוא כבר נמסר

ככל שפרס ניתן על ידי גורם שלישי שאינו האגודה, מימושו ייעשה על פי תנאיו  .15

 ומולו ללא התערבות של האגודה.

 כל משתתף רשאי לזכות בפרס אחד. .16

 .תחרותעובדי האגודה אינם רשאים להשתתף ב .17

 הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה * 

 ט.ל.ח

 

 


