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 גדרותה .1

, 10המסגר מרחוב  51-180907-1ח.פ  ,יוניברסל מוטורס ישראל בע"מחברת  -"UMI" .א
 לוד

 

 תתחרומבצע ה תקופת .2

 16-28.1.17התחרות תיערך בין התאריכים 
 
  תחרותלהשתתפות ב התנאים .3

אזרח מדינת ישראל או מי שהינו שהינו  21מעל גיל  כל אדםרשאי להשתתף בתחרות  .א
עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק  אשרתתושב קבע או תושב ארעי או בעל 

ישראלי בתוקף, ושהוא אינו , והינו בעל רישיון נהיגה 1952 –"ב התשיהכניסה לישראל 
  .נהג חדש או נהג הזקוק למלווה ואין לו כל מגבלה אחרת ברישיון הנהיגה

 

 תחרותהמתווה  .4

ילחצו על  UMIדף הפייסבוק של לאו  UMIאתר לעוניינים להשתתף בתחרות, יכנסו מה .א
 נחיתה של התחרות. יופנו לדף ו, תחרותלהשתתף ב המזמין אותםקישור ה

 

 יצטרכו לענות ןעליהששאלות חידון הכולל מספר יוצג יעודי בדף הנחיתה הי .ב
 .המשתתפים

 
 מדועוינסו לשכנע סיפור ובו יכתבו לדף ייעודי המשתתפים יופנו לאחר פתרון החידון  .ג

 דווקא להם מגיע לזכות ביום נהיגה חוויתי עם אלון דאי במסלול המרוצים.

 
המשתתפים  20חר את ויב UMIצוות שופטים מטעם יתכנס בתום תקופת התחרות,  .ד

 20אשר ענו נכונה על המספר הגדול ביותר של השאלות, ועשו זאת בזמן הקצר ביותר, 
 משתתפים אלו יעלו לשלב הגמר של התחרות. 

 
 יםהסיפורהמשתתפים שעלו לשלב הגמר, יבחר צוות השופטים את שלושת  20מתוך  .ה

 בתחרות. ו הזוכים מתוכם, והם יהיביותר  ניםוהמעניי ,ים, היצירתיםהמקורי

 

 תיצור קשר עם הזוכה בפרטי ההתקשרות שמילא הזוכה במקום הייעודי לכך. UMI .ו
זיהוי ואימות פרטי המשתתף ובדיקה האם עמד יערך לאחר יצירת הקשר עם הזוכה 

 ועומד בכל תנאי תקנון זה.

 
ו א פי כל דין-תקנון זה או לא יעמוד בכל הוראה אחרת על ד בתנאיולא יעמש ףמשתת .ז

שימוש באמצעים אסורים או תוך  תוךינקוט בפעולה או  ט בפעולות בחוסר תום לבוינק
על מנת  ,, או תוך ביצוע מרמה או הונאה או כל מעשה פסול אחרמעשה שאינו כדין ביצוע
פי -, עללפרס וזכאות יפסל, תתחרותאו להשפיע באופן בלתי הוגן על ה בפרס לזכות

 .תחרותעורך השיקול דעתם הבלעדי של המפקח ו

 

 תםשיקול דע לפי, להחליט םרשאיצוות השופטים ו UMIמבלי לגרוע באמור לעיל,  .ח
באופן שאינו ראוי או  אשר פעל בתחרותעל פסילתו של מתמודד או של משתתף  הבלעדי,

או פעל באמצעים  וזאו באופן שאיננו תואם את רוח תחרות  בניגוד לאמור בתקנון זה
או לפסול את בתחרות להשתתף ממנו למנוע נם רשאים הי, וכלשהםשאינם כשרים 

 .בה זכייתו
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פי שיקול דעתם הבלעדי לפסול -וצוות השופטים רשאים על UMIמבלי לגרוע באמור לעיל, 
כל סיפור, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, לרבות אם לדעתם הסיפור, כולו או חלקו, 

ה יתר על המידה או אם יש חשד כי או מעליב או פוגע ברגשות הציבור או בוט פוגעני
ידי המשתתף תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו או -הסיפור הועתק על
 מכל סיבה אחרת.

 

וצוות השופטים  יפסל הזוכהי תקנון זה,עומד בתנאי  אינוהזוכה במידה ויימצא כי  .ט
 יתכנס לצורך בחירת זוכה חלופי במקומו.

 
 הפרס .5

 .עם אלון דאיבשברולט קאמרו  תחווייתינהיגה  מפגשהינו ות בתחרהפרס לזוכים  .א
 

עברה להאו להמרה או  להחלפה ןנית וקבוע ואינ הינו הפרס ;אישיתנה יה פרסהזכייה ב .ב
 .הזוכה מלבדהסבה לכל אדם אחר או 

 

ואין ולא ניתן לשנות  ,דעתה הבלעדיעל פי שיקול  ,UMIמימוש הפרס ייקבע על ידי  מועד .ג
 . וש הפרסאת תאריך מימ

 

בליווי נהג מרוצים על כל  ה חווייתיתנהיגהפרס הוא ידוע לו ששזוכה מצהיר ה .ד
 המשתמע מכך. 

 
, החווייתית הלמען הסר ספק יובהר כי ההחלטה אם לממש את הפרס, ולהשתתף בנהיג

והוא קיבל את ההחלטה החלטתו החופשית והרצונית של הזוכה בלבד, נעשית על פי 
 והוא יודע ומבין את משמעותו. ,מהות הפרסמה  לו ברורהנ"ל לאחר ש

 
מבלי לגרוע באמור להלן לעניין העדר אחריות, הרי שככל שהזוכה יחליט לממש את 

יישא בכל מאשר ומצהיר שידוע לו שהוא , הוא הנהיגה החווייתיתהפרס ולבצע את 
 האחריות הנובעת מכך, לרבות בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא.

 

פי חוק על קבלת הפרס או על -עבור כל ההיטלים או המיסים שיחולו עלהזוכה ישלם  .ה
 הזוכה, ככל שיחולו על הפרס או על הזוכה.

 
 :אחריות .6

, לא יישאו בכל אחריות לכל תוצאה או נזק ישיר או עקיף מכל מין המי מטעמאו  UMI .א
נזקי לכל , לרבות חווייתית הנהיגהוביצוע  וסוג שהוא הקשורים לפרס או למימוש הפרס

מימוש ג שהוא שיגרמו כתוצאה מגוף או רכוש או כל נזק או כל הפסד מכל מין וסו
והוא באחריות המלאה לכל נזק כאמור, ככל שייגרם,  יישא ,בלבד , והואוהזוכה, הפרס

 .לכל נזק כאמורמכל אחריות או מי מטעמה  UMIר את טבזאת מראש ופו מוותר

 

 :קניין רוחני .7

, והועלה במסגרת התחרות שנכתב על ידוסיפור ה המשתתף מצהיר כיכל  .א
קניין רוחני  אוידי המשתתף עצמו ולא תוך הפרת זכויות יוצרים -נכתב/הומצא/נוצר על
או של צד , כולו או חלקו, אחרסיפור שימוש ב אוולא תוך העתקה  ,של צד שלישי כלשהו
 שלישי אחר כלשהו. 

 
ף באחריות המלאה והבלעדית לכך, פעל המשתתף בניגוד לאמור לעיל, יישא המשתת .ב

בגין כל תביעה  המי מטעמאו  UMIומבלי לגרוע באמור לעיל, המשתתף ישפה ויפצה את 
ידי -קניין רוחני שנעשתה על אובגין הפרת זכויות יוצרים  םאו דרישה שתופנה כלפיה

 המשתתף.
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תמורה,  , באופן בלתי חוזר וללא UMI-בהשתתפותו בתחרות מעניק בזאת כל משתתף ל .ג
את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני וכל זכות אחרת, בסיפור שכתב, ומאשר בזאת, 

תהא הבעלים הבלעדיים ובעלת הזכויות הקנייניות בכל סיפור  UMIבאופן בלתי חוזר, כי 
 שכתב משתתף במסגרת תחרות זו.

 

יא תעשה בצילום , והUMIהזוכה מצהיר שידוע לו כי הנהיגה החווייתית תצולם על ידי  .ד
באופן  ;UMI -והוא מעניק בזאת ל או כל חלק ממנו שימוש לצרכי שיווק וקידום מכירות

בלתי חוזר וללא תמורה את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני, וכל זכות אחרת, ככל 
 .כאמור ממימוש הפרסשקיימים בכל תצלום 

 
, לעשות בנ"ל בעלת הקניין הרוחני, כUMI-מצהיר ומאשר בזאת ל , וכל זוכה,כל משתתף .ה

כולו או , ידי משתתף במסגרת התחרות-שנכתב עלאו צילום שימוש בכל משפט או סיפור 
, בין אם זכה בפרס ובין אם לא, וזאת על פי , וכן בכל תמונה שהעלה המשתתףחלקו

 שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה, לפרסמו, להפיצו ולעשות בו כל שימוש לצורך מסחרי או
 .ללא כל תמורה בכל אופן, צורה או דרך שתבחר

 
באופן בלתי חוזר, וללא תמורה, את זכויות הפרסום,  UMI-כל משתתף מעניק בזאת ל .ו

השידור, ההפצה, המכירה, ההעברה, עיבוד, עריכה, שילוב במדיה מסחרית, או בכל דרך 
בגלויות,  אחרת, ובכל אמצעי מדיה, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה, בחוברות הפצה,

ובכל תמונה או צילום שצולמו במסגרת התחרות בסטיקרים באתרי אינטרנט וכו' בסיפור 
 .או מימוש הפרס

 
 אוכל טענה  ול יהיוולא  ואין לבהשתתפות בתחרות זו מצהיר כל משתתף ומאשר כי  .ז

כל טענה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לזכויות הקניין הרוחני הנ"ל 
נה זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, וכן על כל טענה בדבר שעניי

, UMIידי -שימוש שיעשה בהם עלבקשר לאו זכאותו לתמורה כלשהי בגין השימוש האמור 
בגין  UMIעל כל טענה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד כי הוא מוותר ו

 הפרסום הנ"ל.

 

 שונות .8

 ן זכר מכוון גם לנקבה.בלשו האמור לכ .א

 

, פרס מועדיםשינוי מבנה, תוכן, נהלים, כל להודיע על שומרת לעצמה את הזכות  UMI .ב
 .צוות השופטים המפקח על התחרותבכפוף לאישור  או כל שינוי אחר, יהוזכי

 
לחוק  33בהתאם לסעיף  .יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור תחרותה תוצאות .ג

וכל הקשור או הנובע ממנה,  התחרות, ההכרעה בה, 1973-לי(, התשל"גהחוזים )חלק כל
 לא יהיו נושא לדיון משפטי ולא יקנו למשתתף כל עילה לאכיפה או פיצויים.

 
ובני ם ה או מי מטעמועובדי תחרותה כתאסורה על עור תחרותב ההשתתפות .ד

 .דין פ"וכן על כל מי שהשתתפות בתחרות אסורה עליו ע  ,משפחותיהם

 
של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  מקרה כלב .ה

 .ועניין, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר תחרותכלשהם בדבר ה

 

פי האמור בתקנון זה, והוראות התקנון -אך ורק על יפעל UMIן הסר ספק יובהר, כי למע .ו
 כתב.פה או ב-תגברנה על כל מצג או הוראה אחרת כלשהי, בעל

 
 תחרותמצהיר כי הוא קרא את התקנון וכי עצם השתתפותו ב תחרותכל משתתף ב .ז

  מעידה שהוא מסכים לאמור בו.

 
 !!!בהצלחה               
  UMI - יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ    


