 28נובמבר 2017
י' כסלו תשע"ח

תקנון השתתפות בהגרלה  -סקר הבוגרים של המכללה אקדמית תל-חי
 2018תשע"ח

 .1כללי:
 1.1המכללה האקדמית תל חי (להלן :המכללה) מכריזה על הגרלה נושאת הפרסים בין בוגרי
המכללה האקדמית תל-חי (להלן :בוגרים) המשיבים על סקר הבוגרים  2018אשר יישלח
לבוגרים באמצעות  SMSלטלפון הנייד וכן יופיע ברשת החברתית "פייסבוק" (להלן" :פייסבוק")
בעמוד ארגון הבוגרים המכללה האקדמית תל-חי
/https://www.facebook.com/groups/187152138336584
 1.2מענה על הסקר יתאפשר עד לתאריך  .20.12.2017בתאריך  25.12.2017תתקיים ההגרלה
במכללה.
 1.3המכללה רשאית להפסיק את ההגרלה ללא הודעת מוקדמת.
 1.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג ומין ,יגברו
הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה .המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים
בלבד.
 1.5השתתפות בסקר מהווה הסכמה לתקנון.
 1.6בהשתתפות בסקר מאשר הבוגר כי הוא מסכים לתקנון המבצע ופוטר את המכללה מכל טענה,
דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,בלא יוצא מהכלל.

 .2כללי המבצע וההגרלה:
 2.1בוגרי המכללה אשר ישיבו לסקר ייכנסו ישירות להגרלה .יוגרלו שני פרסים ,אחד לכל משתתף.
. 2.2הפרסים – פרס  - Iלילה בצימר בגליל
פרס  - IIארוחה זוגית במסעדה (רשת בורגרים)
תוקף מימוש הפרסים יקבע ע"י המכללה
 2.3המשתתפים בהגרלה חייבים להיות בוגרי המכללה האקדמית תל חי
 2.4ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי המכללה ,בני/בנות זוגם וילדיהם.
 2.5שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים ,לרבות הזדהות לאדם אחר ,הצבעה באמצעות משתמשים
פיקטיביים ,ביצוע מניפולציה ו/או ביצוע פרסומים פוגעניים יפסול את השתתפותו של משתתף
שיעשה כן ,וגם יקנה זכות תביעה ישירה למכללה האקדמית כלפיו ,בנוסף לנפגעים האחרים
ממעשיו.

1

 .3פרסים:
 3.1שמות שני הזוכים יוכרזו בהגרלה שתערך במכללה בתאריך .25.12.2017
 3.2פרטי הזוכים יפורסמו באתר הפייסבוק של ארגון הבוגרים המכללה האקדמית תל-חי
 3.3הפרס/ים שיחולק הינו אישי ואינו ניתן להסבה לאחר ,להחלפה ,לשינוי או להמרה בכסף ולא
בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 3.4במידה והפרטים שמסר המשתתף אינם מדויקים ,המכללה אינה מחויבת לחלק את הפרס.
 3.5המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ,ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי באותו
ערך ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .4פטור מאחריות:
 4.1הבוגר מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו ,כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה ,מנהליה ,עובדיה ומי מטעמה ,בין היתר ,בכל הקשור
והמתייחס להגרלה ,פרסיה ומימושם ,ולא בכל הקשור לסטטוסים שהועלו לאתר המבצע על ידו
או על ידי אחרים במסגרת המבצע ו/או לפרסומים שונים הקשורים למבצע ,לרבות אך לא רק,
טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות ,פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.
 4.2המכללה ,מנהליה ,עובדיה וכל מי מטעמה ,אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן
באתר המבצע ,באפליקציית המבצע בדף הסקר באינטרנט ו/או בפייסבוק ,גם אם יהיה בהן כדי
להשפיע על תוצאות התחרות.

 .5תנאים נוספים:
 5.1המכללה רשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,את הסקר ,כולו או כל חלק ממנו ,ו/או לשנות את תנאיו ,בהודעה אשר תתפרסם
בעמוד ארגון הבוגרים המכללה האקדמית תל-חי .מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה
מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע כאמור.
 5.2המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרס מכל סיבה שהיא מוצאת
לנכון ,אשר יש בה על פי דין ,לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרס.
 5.3המכללה רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה במבצע תוך הפרת איזה מכללי תקנון
התחרות ו/או ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה או חוסר תום לב ,גם אם היה זוכה אף ללא מעשה
כאמור.
 5.4התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.
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