
 

 

 2018האקתון המדרשה וגוגל מאי 
  

 
 תקנון

 
הנערך על ידי , המדרשה, המחלקה לקולנועוגוגל  במסגרת יום פעילות משותף של 

המכללה "החברה" או  "או"להלן: "עורכת הפעילות  המכללה האקדמית בית ברל
 האקדמית בית ברל" בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה )להלן: "פעילות"( 

 ללי. כ1

 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד. 1.1

 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל ההשתתפות בפעילות. 1.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  1.3

לי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה כלשהם בקשר לפעילות, לרבות אך מב

 הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

עורכת הפעילות רשאית במהלך הפעילות לעדכן את התקנון. התקנון המעודכן יהיה  1.4

 זמין בעמוד הפעילות בכתובת כפי שתפורט בתקנון זה.

 

  21.5.2018 –תקופת הפעילות ,  . תקנון2

 תקופת הפעילות  :להלן 21.5.2018יך הפעילות תיערך בתאר 2.1

או לקצר את תקופת /או להאריך ו/עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו 2.2

בכל מקרה של שינוי ביטול או קיצור של הפעילות  ,מכל סיבה שהיא ,או לבטלו/הפעילות ו

 .לא תהיה טענה כלשהי לנרשמים לפעילות

 

 כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה . 3

 ההשתתפות בפעילות ההאקתון ובתחרות מותנת ברישום מוקדם ובאישור התקנון. 3.1

מובהר ומודגש כי עצם הרישום לפעילות מהווה ויתור של הנרשמים והמשתתפים בפעילות 

שמים ולמשתתפי הפעילות כי לכל אחריות של עורך הפעילות. ידוע ומובהר לנר

הפעילות אינו נושא באחריות  ךהשתתפותם בפעילות הנה על אחריותם הבלעדית ועור

כלשהי לביטחון, בטיחות, או כל היבט אחר . הנרשמים והמשתתפים מודעים לכך כי 

הפעילות איננה מתבצעת בחצרי עורך הפעילות וכי חלק מהפעילות מבוצע בשטחים 

הם יש תנועת כלי רכב והנו מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות עירוניים צפופים ב

 המקובלים.

 גן עדן או גיהנום" –"צומת השלום כותרת הפעילות:  3.2

, 14:00 – 09:00 -מ , ת"א,  98מקום ומועד: הפעילות תתקיים במשרדי גוגל יגאל אלון  3.3

ובחלוקת פרסים ותסתיים בהקרנות  17:00 – 13:30בצומת השלום ת"א וסביבותיה  

 .21:00ת"א. יום הפעילות אמור להסתיים בשעה  19בגלריית המדרשה, הירקון 

, ONE SHOT -הפעילות תכלול: הרצאות והדרכה, תחרות סרטים קצרים שיצולמו ב 3.4

 - תל אביב 19בצומת השלום ת"א ובסביבותיה , התאספות בגלריית המדרשה  ברח הירקון 

 הקרנה וחלוקת פרסים.

הסרטונים יצולמו בטלפונים הסלולריים הפרטיים של המשתתפים. )על המשתתפים  3.5

למכללה זכות להציג את הסרטונים . לבוא עם  סלולארי טעון, מטען, סוללה נוספת וכו'(

 בנכסים הדיגיטליים שלה. 
 .4הזוכים בתחרות יקבלו פרסים על פי המפורט בסעיף 



 

 

 . תחרות פרסים4
 קתון  יורכב מסגל המחלקה לקולנוע שופטי תחרות ההא – 4.1

הרישום לאירוע מהווה אישור של  .18ההשתתפות בפעילות הינה למשתתפים מעל גיל  4.2

 .18הנרשם והמשתתף כי הנו מעל גיל 

בחירת הזוכה תיערך בגלריית המדרשה  )עורכת הפעילות( ו/ או במשרדי המכללה  4.3

 האקדמית בית ברל

בגלריית המדרשה וכן  21.5.2018סם בסיום יום הפעילות הודעה על הזכייה תפור 4.4

 בעמוד הפייסבוק של המדרשה 

הבחירה תעשה מטעם עורכת הפעילות באמצעות המדרשה, פקולטה לאומנויות בלבד  4.5

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובדרך אשר תיקבע על ידה באופן בלעדי, הבחירה תהיה 

 סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

 
 . הפרסים וכללי הזכייה בהם5

כל המשתתפים יחולקו לקבוצות ויפיקו סרטונים, בתום העבודה יציגו את הסרטונים  5.1
 והקבוצה הזוכה תיבחר ע"י צוות השופטים מהפקולטה לאומנויות המדרשה.

בשכר הלימוד וזאת במידה ₪  1000יהיו זכאים להנחה של  כל משתתפי ההאקתון  5.2
ישלמו את אגרת ההרשמה   שת"פ-ת הלימודים תשע"טובבית ברל בשנוירשמו ללימודים 

 בכפוף לתקנון המכללה יעמדו במבחני הכניסה למחלקה לקולנוע 
פרו ומלגת לימודים מלאה לשנת הלימודים הראשונה -הזוכה בתחרות יקבל מצלמת גו 5.3

את אגרת  שילםיוכי  בית ברלב קולנוע בתנאי שיירשם ללימודיבכפוף לתקנון המכללה, 
 .בתנאי הקבלה ויעמודההרשמה 

אחוזים  50יהיו זכאים להנחה של עד  במקום השני והשלישיחברי הצוותים הזוכים  5.4
, בכפוף לתקנון פתש"-בשכר הלימוד בבית ברל עבור לימודי קולנוע בשנת תשע"ט

  .השיירשמו ללימודים, ישלמו את אגרת הרישום ויעמדו בתנאי הקבלבתנאי  וזאת המכללה
הפרס יינתן בתיאום מראש עם המכללה האקדמית בית ברל.  למען הסר כל ספק  5.5

 לא ניתן יהיה להמיר את הפרס בכל תמורה אחרת. כי יובהר
המכללה האקדמית בית ברל הינה האחראית הבלעדית למסירת הפרסים לזוכה.  5.6

עם עורכת הפעילות  יום מיום יצירת קשר של הזוכה 30לידי הזוכה, בתוך  תימסרהמצלמה 
עורכת הפעילות רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על  .וזאת בכפוף להצגת תעודת זהות

. באם לא יחתום הזוכה על מסמכים אישורים, הצהרות ו/או ויתורים כתנאי לקבלת הפרס
כאמור, תהא עורכת הפעילות על פי שיקול דעתה, לשלול מהזוכה את הפרס. בכלל זה 

 של עורכת הפעילות. שיווקייםבתוצרי האירוע לצרכים לימודיים אישור לעשות שימוש 
ימים  7במקרה בו הזוכה/ים לא יצר/ו קשר עם עורכת הפעילות, מכל סיבה שהיא, תוך  .75

ממועד פרסום ההודעה על זכייתו בעמוד האפליקציה, או במקרה בו הזוכה/ים לא הופיע 
ות זכאית לבטל את הזכייה ו/או לקבל את הפרס, מכל סיבה שהיא, תהא עורכת הפעיל

לעשות בפרס כראות עיניה, לרבות בחירת זוכה חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי של 
עורכת הפעילות ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה או כל משתתף אחר לעניין זה 

 כנגד עורכת הפעילות ו/או המכללה האקדמית בית ברל.
זאת, כי לעורכת הפעילות ו/או המכללה האקדמית בית ברל  למען הסר ספק מובהר ב .85

ו/או מי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא כלפי הזוכים לאחר 
מסירת הפרס לזוכים לרבות בגין תקינות הפרס, רכיביו ושלמותו, ולא תשמע ו/או תתקבל 

 או מי מטעמה בקשר לכך.כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד עורכת הפעילות ו/
עורכת הפעילות ו/או המכללה האקדמית בית ברל תהא רשאית שלא למסור את הפרס  .95

לידי מי שפעל תוך כדי מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או שאינו על פי הוראות 
 תקנון זה, מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי שלעורכת הפעילות.

מובהר בזאת, כי הפרס יינתן לזוכה בלבד ואינו ניתן להעברה בכל למען הסר ספק  .105
דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה 

 כסף ו/או בפרס אחר.



 

ככל שתקום חובה לדווח לרשויות המס בגין הזכייה בפרסים ו/או ככל שתקום חובת  .115
הרי שחובות אלה תחולנה על הזוכה/זוכים בלבד, והזוכה -רסיםתשלום מס בגין הזכייה בפ

 ' מכל אחריות בגין אלה.המכללה האקדמית בית ברלפוטר את '
מובהר ומודגש כי ההשתתפות בפעילות הנה על בסיס וולונטארי ביוזמתו של הנרשם  125.

המשתתף בפעילות. הנרשם המשתתף בפעילות פוטר את המכללה האקדמית בית ברל 
נה ערוך הפעילות מכל אחריות ו/או חבות כלשהי בכל נזק כספי, גופני או מכול סוג שה

 אחר הקשור להשתתפותו באירוע.

 

 . מידע ופרטים6

למידע ולפרטים נוספים לרבות שאלות בכל עניין הקשור לפעילות ניתן להעלות לעמוד 

 המדרשה המכללה האקדמית בית ברל. -הפייסבוק של הפקולטה לאמנויות

 

 . שונות7

הזוכים בפרסים מסכימים ומאשרים לעורכת הפעילות ו/או המכללה האקדמית בית  7.1

ברל ו/או מי מטעמה לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים בפרסים 

בפעילות ואת תוצרי הפעילות בגינן זכה. עצם פרסום על ידי המשתתף תיחשב גם 

משתתף אף אם לא זכה בפעילות מסכים ומאשר  כהסכמתו לפרסום פרטיו כאמור. כל

לעשות שימוש למטרות שיווקיות, מכירתיות ואחרות מכללה האקדמית בית ברל' ל'

 .בפרטי המידע שהעביר וכן בתוצרי הפעילות בגינן זכה 

כל משתתף יודע ומסכים כי השתתפותו בפעילות יכולה להיות מסוקרת ומפורסמת  7.2

רבות טלוויזיה ועיתונות וכי בהשתתפותו הוא מסכים לצילומו, באמצעי התקשורת השונים ל

פרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים כאמור ו/או לעשיית שימוש בתמונות 

המכללה האקדמית בית המדרשה ו' -ובפרטים שהציג בפייסבוק הפקולטה לאומנויות

ם הפעילות וכי לא ' ללא תמורה וכי ישתף פעולה עם הדרישה לצלמו לצורך פרסוברל

תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית או אחרת כלפי עורכת הפעילות ו/או המכללה 

 האקדמית בית ברל בקשר עם האמור.

עורכת הפעילות ו/או המכללה האקדמית בית ברל  ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית  7.3

בלי לפגוע בכלליות באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומ

האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או באתר פייסבוק ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם 

מופיעה הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא 

ל תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור יחשבו כהפרה ש

במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא עורכת הפעילות רשאית 

מכל סיבה, לבטל את הפעילות, לשנות את כמות הפרסים ו/או את מועד המבצע או לנקוט 

תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות  בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור

ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות 

כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל 

ורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות וכי ע

ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, עקב ו/או 

 בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות שתנקוט עורכת הפעילות כאמור.

תו ייחשב המשתתף כמי שקרא את התקנון וקיבל בעצם פרסום התגובה לפוסט ושליח 7.4

הפקולטה לאמנויות את האמור בו ואת כל תנאיו. העתק מהתקנון מופיע בעמוד של '

 בפייסבוק.המדרשה' 



 

עורכת הפעילות ו/או המכללה האקדמית בית ברל רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק  7.5

בפרסים ו/או שינוי בתקופת  ו/או לבטל את הפעילות, לערוך בה כל שינוי לרבות שינוי

המבצע ו/או בפרסי המבצע ו/או בתקנון זה בכל שלב משלבי הפעילות בהודעה מראש 

בפייסבוק. למשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או לשינוי הפעילות 

 כאמור.

ההשתתפות בפעילות על כל שלביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת  7.6

ת ו/או המכללה האקדמית בית ברל  לא יישאו באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או הפעילו

אחר, ישיר או עקיף, לרבות נזק פיסי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן 

ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקבו/או בקשר עם השתתפותו 

 לות ו/או בקשר עם הפרס.בפעילות ו/או עם זכייתו בפעי

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות  7.7

 אביב יפו.-תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל

ההשתתפות בפעילות זו, אסורה על עובדי המכללה האקדמית בית ברל ו/או עורכת  7.8

 הפעילות ובני משפחתם.

 

 מגיע לאירוע יידרש לחתום על מסמך זהכל משתתף אשר 
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