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 2019מודיעין מרוץ  – "ניחוש צעדים"פעילות תקנון 

 :הפעילותתקופת 

 אלא אם 24:00בשעה  7.11.19 ביום ותסתיים 10:30שעה ב 5.11.19 תחל ביום הפעילות ,

 .פייסבוקהוד בעמ עמותת סחלביםכן, שונה מועד הסיום בהודעה שתפרסם 

 :בפעילותתנאי השתתפות 

  אשר עומדים בתנאיבפייסבוק עמותת סחלביםאוהדים של עמוד  בפעילותזכאים להשתתף , 

 הסף הקבועים ובהוראות הנוספות שיפורטו בתקנון זה.

  חרי בעובדי עירייה, נלרבות  עיריית מודיעין מכבים רעותעם למשתתף אין ניגוד עניינים

 . בתאגידים העירוניים משרה ציבור או נושאי

 .המשתתף יאשר שקרא את הוראות התקנון וכי הוא מתחייב לעמוד בכללים הקבועים בו 

 :הפעילותאופי 

  של ראש העיר, הריצה בשעון שנרשמו צעדים הלנחש את מספר , בפעילותעל המשתתפים

 , בו השתתף.חצי המרתון הראשון של העירבחיים ביבס 

 כל משתתף זכאי לנחש פעם אחת 

 המשתתפיםתיערך הגרלה בין  ,המדויקמספר הצעדים את  ובמידה ויותר מאדם אחד ינחש 

 .ונהשענו נכ

  היו ש שתתפיםתיערך הגרלה בין המ, המדויק מספר הצעדיםאת במידה ואף אחד לא ינחש

 מתחת.ו קהמדוי מספר הצעדיםמעל אחיד ביחס  ק,המדויהצעדים למספר הקרובים ביותר 

 :הפרס

 שעון ריצה מביתGARMIN  לטובת  תספק החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,שר א

 הפעילות.

 :אחריות

 בנוסף לאמור בתקנון, מובהר בזאת כי:

  בפעילותעל כל שלביה תהא באחריותם הבלעדית של המשתתפים  בפעילותההשתתפות   



 אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או  עמותת סחלבים

או \או הפסד ו\או אובדן ו\ולא תהיה אחראית לכל נזק ו הפסייבוק של העמותההנוגעים לדף 

 או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור\הוצאה שייגרמו למשתתף ו

  לא תישא בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל  עמותת סחלביםמובהר במפורש כי

 .יקציהסיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לפייסבוק או לאפל

 :שמירה על פרטיות

  עיריית מודיעין מכבים רעות תימנע ממסירת פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו

ומידע פומבי שפורסמו ע"י הגולשים בעצמם ו/או מי  מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים

 מטעמם

 :שונות

 בכל עת בכפוף לשיקול דעתה  הפעילותתהיה רשאית לשנות את תנאי  עמותת סחלבים

  שלה. עמוד הפייסבוקב כך הודעה מתאימה הבלעדי ותפרסם על

  או במידה שיועלו חשדות של  הפעילותבכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון

 הפעילותאו שיעלה חשש כי עקף את כללי אות הניתנת, או בדבר זיוף שימוש לרעה בזכ

או לפסול את זכייתו לפי  שאית למנוע את השתתפותור העמותהבאופן אחר כלשהו, תהיה 

בגין הפסקת  העמותהאו תביעה כנגד \שיקול דעתה המלא ולא תהינה למשתתף כל טענה ו

 בנסיבות דנן. בפעילותההשתתפות 

 עמותת רך פעילותה העסקית של מסוקרת, לרבות לצו תהיה  בפעילות הזוכהשל  תוזכיי

עיריית מודיעין מכבים רעות. בהשתתפותו, מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום סחלבים ו

 ובעיתונות ייתו, לרבות ברשתיקור זכשמו ולס

  או חקיקת \כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו הפעילותתקנון

 משנה אחרת התקפה מכוח חוק

  או שינוי הוראות התקנון תפורסם בעמוד הפייסבוק \ו הפעילותהודעה בדבר שינוי תנאי

 ".עמותת סחלבים"


