תקנון מתחם חידת יק"א

מבוא
בין התאריכים  25באוקטובר  2012ועד ה 1-ביוני , 2013תערוך יק"א (עורך המשחק)
משחק נושא פרסים לציון  120שנים לפעילותה של הקרן.
במסגרת המשחק יתבקשו המתמודדים לפצח כתב חידה שהופק ברחבת שער יק"א בכניסה
למכללת תל חי.
התחרות פתוחה לכל אדם שהנו תושב או אזרח מדינת ישראל או בעל היתר שהייה חוקית
בה ואשר עמד בכל תנאי תקנון זה.
במבצע יכול להשתתף כל אדם שהנו בעלים של טלפון סלולארי הקשור בהסכם רט"ן (רדיו
טלפון נייד) עם אחד המפעילים הסלולאריים בישראל ,או המחזיק בטלפון סלולארי כדין
(ובהסכמת בעל הטלפון) ,אשר אינו חסום לקבלת שירותי תוכן.
ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי יק"א ובני משפחותיהם.
השתתפות במבצע מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה ותנאיו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג ומין ,למעט
פרסום הודעה על שינוי בתקנון ,יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

כללי המשחק
 .1מתחם חידת "אוצרות יק"א" שהופק בשער יק"א במדרשת תל חי,מצפין תעלומה
הקשורה לקרן יק"א ,תולדותיה ועשייתה.
 .2ברחבת מתחם החידה הוטבעו  120פרוייקטים שקרן יק"א תמכה בהם בישראל.
 .3במתחם מצויים כל ההוראות וההסברים הנדרשים לאופן ההתמודדות וכן כתב חידה
שפיצוחו הנכון מוביל לחשיפת שלושה מבין  120המיזמים הרשומים במקום.
 .4מדי שבוע יעלה רמז מתווסף להקלת המשימה באתר האינטרנט של יק"א בישראל
. www.ica-is.org.il
 .5כל אדם רשאי להתמודד ולמסור את פתרונו המספרי במסרון ,מספר – 4949יש
לרשום את המילה יקא (רווח) ולאחריו ברצף את שלושת מספרי המיזמים
שהמתמודד בחר( .יש לרשום את שלושת מספרי הפתרון על פי סדר משפטי כתב
החידה :מספר ראשון  -חידה א' ,מספר שני -חידה ב' ,מספר שלישי  -חידה ג'.
 .6עלות משלוח מסרון  - ₪ 0.5לכל שיגור פתרון יוחזר מסרון אישור.

 .7כל הפתרונים מזוהים על ידי המערכת על פי מספרי הטלפון של השולח.
 .8זמן שיגורו של כל פתרון נרשם במערכת במדויק.
 .9תחילת ההתמודדות הינה ביום....בשעה...
 .01בתאריך ה 1-ביוני  2013תיפתח תיבת הפתרונים שנשלחו ותיבדק.בו ביום יוכרז
באתר האינטרנט של יק"א ישראל שם הזוכה שפיצח ראשון את כתב החידה ושיגר
ראשון מכולם את שלושת מספרי המיזמים הנכונים שחשף.
 .11קביעת הזוכה בהתמודדות תיעשה על ידי יוצר ומפעיל המשחק  -דן חמיצר,
וקביעתו תהיה סופית ,מוחלטת ולא ניתנת לערעור.
₪ 35,000
 .21הזוכה -ראשון הפותרים נכונה ,יזכה לבדו במלוא סכום הפרס שהוא:
שמיועדים לתשלום שכר לימוד לתואר אקדמי במוסד אקדמי שמוכר על ידי המל"ג .
באם הזוכה יבקש לנצל את כספי הזכייה למטרות אחרות  -יעמוד סכום הפרס על
. ₪ 25,000
 .31בסיום ההתמודדות  ,במקביל להכרזה על שם הפותר שזכה –
יתפרסם באתר יק"א הפתרון הרשמי המלא לחידה.
 .41פתרון החידה הופקד לנאמנות,לפני תחילת ההתמודדות ,בכספתו של מנכ"ל יק"א
מר זאב מילר.
 .51יק"א תשלם את סכום הפרס לזוכה בתוך  30יום מרגע הכרזתו כפותר על ידי יוצר
ומפעיל ההתמודדות  -דן חמיצר.
 .61הפרס ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו.
 .71כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,אשר יחולו בגין הזכייה בפרס,
אם יחולו ,יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד.
 .81במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול
דעת מלא לעורך המבצע להחליט האם ברצונו לבטל או לשנות או לקצר או לנקוט
כל פעולה בקשר לתחרות ,לזוכים ולפרסים.
 .91בכל מקרה בו משתתף יוכרז כמועמד לזכייה ו/או כזוכה שלא על פי כללי המבצע
והוראותיו ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ,תחבולות או כל פעולה שלא כדין
בין שלו ובין של אחרים ,לרבות פריצה לתוכנת המבצע ו/או לאתר האינטרנט ו/או
למערכות המידע או כל דרך אחרת ,יהיה עורך המבצע רשאי לבצע כל פעולה ו/או
לקבל כל החלטה לפי שיקול דעתו הבלעדית.
 .02ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,ועורך המבצע ו/או
מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן או הוצאה
מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים בכל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם
המבצע ו/או הפרסים.

 .12מובהר כי המבצע נסמך בין השאר על מערכות ו/או תוכנות מחשב ו/או רשת
האינטרנט ו/או רשתות סלולאריות שאינן בבעלות ו/או בשליטה של עורך המבצע,
ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה ,ועורך המבצע אינו מתחייב כי המבצע יקוים
ללא תקלה ,שגיאה ,נפילה או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה
כתוצאה או בקשר לכך.
 .22מודגש ,כי המבצע כפוף לזמינות ולתקינות של רשתות הטלפונים הסלולאריות,
ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה ,דרישה או תביעה בגין כל נזק ,אבדן ,הפסד
או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות ,נפילה ,שיבוש ,איחור או תקלה שנבעו מרשתות
סלולאריות כאמור.
 .32מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה
לצורכי הנאה ,כי עלולות ליפול טעויות בתחרות ,וכי בכל מקרה ההשתתפות
בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה ,טענה או תביעה הקשורה במישרין או
בעקיפין עם התחרות ,ניהולה ,תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
המשתתפים במבצע מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד
עורך המבצע ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר המעורב במבצע ,בכל הקשור לאמור
בסעיף זה לעיל.
 .42ההשתתפות בתחרות הינה בגדר הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו ,והמשתתף
מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון ופוטר את עורך המבצע ו/או מי מטעמו
מכל טענה ,דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם המבצע.
 .52לאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה יעניקו נציגי קרן יק"א בישראל את הפרס במועד
ובמעמד החגיגי שייקבע על ידי עורך המבצע .מובהר ,כי עורך המבצע יהיה רשאי
להעניק את שובר הפרס בדרך שימצא לנכון ,לרבות במקום פומבי בנוכחות אנשי
ציבור ואמצעי התקשורת.כאמור ,מתחייבים הזוכים להגיע לטקס כתנאי לקבלת
הפרס.

