תקנון תחרות "סיפורי משכנתא" של משכנתא אובייקטיבית בעמוד הפייסבוק
תקנון זה מסדיר את היחסים בינך לבין חברת "משכנתא אובייקטיבית" (להלן" :המפעילה")
המפעילה ומרכזת את תחרות סיפורי המשכנתא של משכנתא אובייקטיבית "סיפורי משכנתא"
(להלן" :התחרות") .תקנון זה חל על כל המשתתפים בתחרות ,הן על מי שמעמיד סיפור
לבחירה והן כמי שלוקח חלק כמצביע ומתייחס לזכויותייך/חובותייך בתחרות זו.
התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר ,אך הוא מכוון גם לנקבה.
 .1זכאות להשתתפות בתחרות:

 1.1זכאים להשתתף בתחרות אוהדים של דף האוהדים של "משכנתא אובייקטיבית"
בפייסבוק ,הנמצא בכתובתhttps://www.facebook.com/Mashkanta4u :
 1.1זכאים להשתתף בתחרות כל מי שמלאו לו  11שנה ומעלה ביום העלאת הסיפור
לתחרות (להלן" :הגיל המינימלי להשתתפות") .הגיל המינימלי להשתתפות הוא תנאי
עקרוני להשתתפות בתחרות ואם יתגלה כי מועמד כלשהו אינו עומד בתנאי זה הוא
ייפסל לאלתר וככל שהוא זכה בפרס כלשהו יהא עליו להחזירו או את שוויו ,ללא דיחוי.
 1.1לכל משתתף יש אפשרות להשתתף יותר מאשר פעם אחת ועם יותר מאשר סיפור
אחד .במידה והמשתתף העלה יותר מסיפור אחד ההצבעות תחשבנה לכל סיפור
בנפרד ולא לכלל הסיפורים שהעלה המשתתף.
 1.1סיפור שמשתתף מעלה צריך לבטא את נושא התחרות אם באופן ישיר ואם באופן
אסוציאטיבי על קשיים שהמשכנתא מערימה עליו ,על לקיחת משכנתא ועל בכלל.
 1.1בביצוע הפעולה של שליחת הסיפור יש משום אישור בלתי משתמע של שולח הסיפור,
כי הוא בעל מלוא זכויות הקניין בסיפור שנשלח וכי הסיפור לא מפר כל זכות קניין
רוחני ,פוגע בשם טוב של צד שלישי כלשהו או פוגע בפרטיות של מאן דהוא .בכל
מקרה פרסום הסיפורים הוא על אחריות המשתתף .המשתתף מודע לכך שכל הפרה
של סעיף זה עשויה לגרום נזק משמעותי למפעילה ומתחייב לפצות את המפעילה על
כל נזק ,לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה מהליכים משפטיים שינקטו על ידי צדדים
שלישיים ,כתוצאה מהפרת ההתחייבות המפורטת בסעיף זה.
 1.1שולח הסיפור מצהיר כי הוא נושא באחריות מלאה לתוצאות פרסום הסיפור שהעלה
באתר הפייסבוק והוא מצהיר כי ידוע לו שפרסום בפייסבוק נחשב לפרסום פומבי על
כל המשתמע מכך.
 1.1בשליחת הסיפור מעניק המשתתף למפעילה הרשאה בלתי חוזרת ,להשתמש בסיפור,
ובאסוציאציה שיצר המשתתף לטובת כל מדיה ויזואלית לרבות אמצעים דיגיטאליים,
רשתות ,וידאו וחומר מודפס ,שתראה לנכון וזאת ללא כל תמורה שתשולם למשתתף.
 .2זכאות להצביע:
 1.1כל אדם אשר מחזיק בפרופיל פייסבוק ,ועומד בתקנון פייסבוק על כל המשתמע מכך
זכאי להצביע.

 1.1אדם המחזיק בשני פרופילים או יותר בפייסבוק יהא רשאי להצביע רק מפרופיל אחד.
במידה ויצביע מכמה פרופילים תשמר למפעילה הזכות לפסול את כל הצבעותיו.
 1.1כל מצביע רשאי להצביע למשתתף בודד או למספר משתתפים כפי שימצא לנכון .כמו
כן ,גם מי שמשתתף בתחרות רשאי להצביע למתמודדים אחרים לרבות הצבעה עבור
עצמו.
 1.1הליך ההצבעה נעשה על ידי לחיצה על כפתור האצבע ( )Like thisמתחת לסיפור בו
רוצים לבחור.
 .3הליך הבחירה:
 1.1בחירת הסיפורים תתבצע על ידי שני מדדים:
כמות הלייקים שצבר הסיפור– משקל בהחלטה 11%
החלטת של ועדת שופטים – משקל בהחלטה 11%
בתום התקופה שהוקצבה לתחרות ,יועמדו הסיפורים לבחירת ועדת השופטים .סיפורים
העלולים לפגוע ברגשות הציבור מכל סיבה שהיא או שיש חשש לזיוף ההצבעות או
שבתוכנן יש משום הסתה לעבירה על חוק ,תכנים גזעניים ,הסתה לאלימות,
פורנוגרפיה ,השמצות ,לשון הרע ,תכנים פוגעניים שאינם עומדים בנורמות תרבותיות
סבירות של השיח הציבורי ואשר אינן עומדים בכללי התקנון ,ייתכן ויפסלו ע"י
השופטים ובשיקול דעתם הבלעדי .מובהר ,כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות
לפסול את מועמדותו של כל מתמודד או להחליט על הפסקת התחרות בכל שלב ,וזאת
מכל טעם שהוא ,לרבות חשש להטעיה ,מספר מצומצם יחסית של מתמודדים/הצבעות
וכו'.
 1.1הודעה על זכייה תועבר באמצעות שרות הדואר הפנימי של פייסבוק.
 .4הפרס:
 .1.1הפרס לזוכה במקום הראשון יהיה שירות ייעוץ חינם מטעם המפעילה ובהתאם
לשיקולי המפעילה.
 .5שימוש במידע:
 1.1המפעילה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הקשר שיסופקו על המשתתפים
(מועמדים/מצביעים) לצרכיה; לרבות :קידום מכירות ,פרסום ,שיווק ,הודעות על
מבצעים ,שמירה על קשר ועוד.
 .6שונות
אחריות:
 1.1בחתימתך על הסכמתך לכללי התקנון אתה מצהיר כי ידוע לך שהמפעילה לעולם ,לא
תהיה אחראית כלפיך ,בין כמשתתף ובין כמצביע ,בכל צורה שהיא בגין השתתפותך

בתחרות זו .בכלל זה ,בנטילת חלק בתחרות כמשתתף/מצביע הנך מוותר בזאת על כל
טענה כלפי המפעילה בגין פגיעה בפרטיות ,הפרת זכויות יוצרים ,הוצאת לשון הרע,
פגיעה במוניטין ,קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה
מהשתתפותך בתחרות ,זכייתך ,הפסדך או כל פעילות אחרת בקשר אלייך ואל
המפעילה.
 1.1המפעילה לא תהיה אחראית ,לעולם ,כלפי צדדים שלישיים בגין תוכן שיסופק על ידי
המשתתפים בתחרות והאחריות בגין אספקת התוכן תחול על המשתתפים עצמם.
 1.1במידה וימצא שתוכן שהועלה על ידי מי מהמשתתפים סופק כשהוא מפר מי מהוראות
תקנון זה ,או זכות קניינית כלשהי ,זכותך לשם טוב ,זכותך לפרטיות או כל זכות אחרת,
אנא פנה אלינו ואנו נפעל להסירו בהקדם האפשרי וזאת בכפוף לקבלת הודעת הסרה
בהודעה פרטית בעמוד הפייסבוק  https://www.facebook.com/Mashkanta4uובכפוף
לתצהיר חתום על ידך ומאומת על ידי עורך דין כי הינך בעל הזכויות במידע ו/או ,כי
המידע פוגע במי מזכויותייך (תוך פירוט הזכות הנפגעת).
 1.1המפעילה לא תהיה אחראית לזמינות האתר במהלך התחרות ,לטיב השירות ,להעדר
רמאויות ו/או הטיות או להגינות ההצבעות ,וזאת אף אם נקטה באמצעים סבירים
לטיפול בעניינים אלה.
 1.1המפעילה תהיה זכאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את התחרות ,מכל סיבה
שהיא ,בכל עת ומבלי הודעה מראש ,או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים,
על פי שיקול דעתה הבלעדי .למצביעים ו/או למשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד
המפעילה בעניין זה.
 1.1על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל ,וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט
במחוז תל-אביב בלבד.
 1.1הפרת מי מהתנאים האמורים בתקנון זה יביא לפסלות ההשתתפות .ככל שדבר ההפרה
יתגלה לאחר חלוקת הפרסים ידרש המשתתף להחזיר ללא דיחוי את הפרסים בהם זכה
או את שוויון ככל שכבר עשה שימוש כלשהו בפרסים בהם זכה.

