29.3.18

תק ון תחרות "אביב באיגוד" של איגוד אדריכלי ה וף הישראלי
 .1איגוד אדריכלי ה וף )להלן "האיגוד"( מזמין את חברי הפייסבוק החברים באיגוד לשלוח תמו ות
מפרויקטים של אדריכלי וף ומשמורות טבע לתחרות צילום אביבית .הצילומים הזוכים ישולבו
במסך הבית של אתר האיגוד ובדף הפייסבוק של האיגוד.
 .2ההשתתפות היא על פי הכללים והת אים המפורטים להלן והמשתתפים מביעים הסכמתם
לת אים הללו בעצם השתתפותם.
 .3הת אים מ וסחים בלשון זכר מטעמי וחות בלבד והם מתייחסים לכלל הציבור.
 .4זכאים להשתתף בתחרות משתמשים ברשת החברתית פייסבוק שהם בעלי פרופיל אישי התואם
את תו יהם )לא פיקטיבי( )וחברים באיגוד אדריכלי ה וף הישראלי להלן ":המשתתף"( .בכל
מקרה שבו משתתף בתחרות הי ו קטין ,ייראו השתתפותו בתחרות והעלאת התמו ה כאילו קיבלו
את אישור אפוטרופסו.
 .5תקופת התחרות תהיה בין התאריכים  30.3.18בשעה  08:00ו 6.4.18-בשעה .20:00
 .6בשליחת התמו ה לתחרות ,המשתתף מצהיר כי הוא צילם אותה ו/או כי הוא בעל זכויות היוצרים
שלה.
 .7כל משתתף רשאי לשלוח כמות בלתי מוגבלת של תמו ות לתחרות ,אך במידה ויזכה ,יקבל פרס
אחד בלבד .
 .8שליחת התמו ות לתחרות תתבצע באופן הבא בלבד :את התמו ות יעלו הגולשים לחשבו ם האישי
ברשת החברתית פייסבוק תוך תיוג@ האיגוד הישראלי של אדריכלי ה וף והאשטג
#אביב_באיגוד.
 .9ה הלת האיגוד שומרת על זכותה המלאה שלא להחשיב בתחרות תמו ה אשר על פי שיקול דעתה
פוגעת בזכויות ק יין של אחרים ו/או שאי ה עוסקת ב ושא התחרות ו/או מכל סיבה אחרת.
 .10מתוך התמו ות שיישלחו תבחר ה הלת האיגוד שלוש תמו ות זוכות מאת שלושה משתתפים
שו ים .הפרס לזוכה הראשון הוא תלוש על סך  300שקלים לרכישה במשתלה לבחירת הזוכה,
לזוכה הש י עותק של הספר "ארץ ג ים" ולזוכה השלישי עותק של הספר "איים ירוקים".
 .11שמות הזוכים בתחרות ותמו ותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של האיגוד
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אופן מימוש הזכייה :עם סיום התחרות ,תודיע החברה לזוכים על זכייתם באמצעות תגובה
לתמו ה הזוכה שלהם .על הזוכה לשלוח לדף האיגוד הודעה פרטית עם שמו וכתובתו המלאים
למשלוח הפרס במייל  shpshi@gmail.comאו בפייסבוק.
הפרסים יישלחו בדואר ישראל  .לאיגוד לא תהיה אחריות בגין עיכוב/אובדן/אי הגעת הפרס
לזוכים בדואר במידה ויתרחשו.
זוכה אשר לא יגיב להודעת הזכייה אשר תישלח אליו בתוך  3ימים ממועד הזכייה ייחשב כמוותר
על זכייתו.
ההשתתפות בתחרות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.
האיגוד לא יישא באחריות לכל זק או פגיעה במישרין או בעקיפין אשר ייגרמו למי מהמשתתפים
ו/או לצד ג' עקב ו/או בקשר עם פרסום התמו ות .במידה וייגרם זק ,המשתתף יישא בכל
ההוצאות המשפטיות שיידרשו.
המשתתף מצהיר כי לה הלת האיגוד תהיה הזכות לעשות שימוש בתמו ות ו/או להעבירן
לגורמים עמם היא מצאת במגע ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טע ה בקשר לכך וכן ותן את
הסכמתו לאמור מראש.
ידוע לי וא י מאשר/ת כי האיגוד לא יהיה אחראי לכל טע ה ו/או תביעה שת בע מהשימוש
שייעשה על ידי בתמו ה ו/או על ידי צד ג' ,לרבות אחריות לטע ות ב וגע לק יין רוח י ו/או הפרת
זכויות כלשהן בזכות ק יי ית כלשהי ,לרבות זכויות יוצרים ,מדגם ,פט ט וכיו"ב.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות ,כולה או חלק ממ ה ,וזאת בכל עת ועל
פי שיקול דעתה הבלעדי.

בהשתתפותי בתחרות א י מאשר כי קראתי את התק ון לעיל וכי א י מאשר את הכתוב בו.

