
 גיבור (נהג) תורן""בוחרים  2018תחרות במסגרת מבצע ראש השנה האזרחית 

 תקנון -הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן: "הרשות") מכריזה בזאת על תחרות  .1
נושאת פרסים, אשר תתקיים בדף באתר הפייסבוק של הרשות וכן באתר הרשות 

 www.rsa.gov.il.בכתובת: 
 

לבטיחות  , למעט עובדי הרשות הלאומיתשנים 18לו  ומי שמלאהתחרות פתוחה בפני  .2
 .בדרכים ובני משפחותיהם

 
נשים וגברים  -התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים  .3

 כאחד.
 

 התחרות .4

התחרות עוסקת בנושא נהיגה תחת השפעת אלכוהול תחת הכותרת "בוחרים  4.1
 .תורן" )נהגגיבור (

כנהג תורן "הגיבור" על מנת להשתתף בתחרות, על הגולש לתייג את אחד מחבריו  4.2
שעליו הם סומכים שיחזיר אותם לביתם בבטחה בסיום בילוי  ,של החבר'ה

חגיגות השנה האזרחית החדשה. במסגרת התיוג יש לספר על הנהג התורן באופן 
 יצירתי, מעצים ומעודד נהיגה בטוחה. 

יש לפרסם/לכתוב תגובה על הנהג התורן בפוסט התחרות בראש עמוד הפייסבוק  4.3
 של הרשות.

 
 תקופת התחרות .5

טבת תשע"ח) ותסתיים  'ו( 24.12.2017 ראשוןביום ההשתתפות בתחרות תחל  5.1
 .תשע"ח)' טבת י( 28.12.2017 חמישיביום 

פי שיקול דעתה  הרשות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות על 5.2
 וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 
 קניין רוחני .6

 לו.עם ההשתתפות בתחרות מצהיר המשתתף שהפרסום שהעלה שייך  6.1
הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בלתי מוגבל בפרסומי משתתפי התחרות,  6.2

לרבות פרסומם בדף הפייסבוק שלה ובאתר האינטרנט שלה, בהתאם לשיקול 
 דעתה. 

המשתתפים מסכימים בעצם השתתפותם בתחרות, להציג את שמם  6.3
ותמונותיהם בקיר עמוד הפייסבוק של הרשות ובאתר האינטרנט שלה במידה 

 רזו כזוכים התחרות.ויוכ
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 בחירת הזוכה והכרזה בעמוד הפייסבוק .7

 ועדה מיוחדת מטעם הרשות תהא אחראית על בחירת הזוכה. 7.1
חברים  4-הוועדה רשאית לבחור זוכה אחד. הפרס יינתן לנהג התורן שתויג ול 7.2

 . לפי בחירתולפחות)  18(בני  שלו
הבלעדי והיא הוועדה תהא רשאית לבחור את הזוכה בהתאם לשיקול דעתה  7.3

אינה נדרשת לנמק או לפרט את החלטותיה. מובהר בזאת, כי החלטת הוועדה 
תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. למשתתפים בתחרות לא תהא כל 

 טענה או דרישה בגין האמור כלפי הרשות.
הזכייה תתפרסם בעמוד הפייסבוק של הרשות לאחר איתור הזוכה ואישור  7.4

 קנון זה.הזכייה בהתאם לת
הזוכה יקבל הודעה אישית על זכייתו, אולם הרשות אינה מחויבת לפרסם את  7.5

 שמו.  
הרשות רשאית להעלות את הפרסום הזוכה לעמוד הפייסבוק שלה וכן לאתר  7.6

 האינטרנט שלה.
 

 :קריטריונים לבחירת הזוכה 7.7
 על התגובה לפוסט להיכתב באופן חיובי ומעודד התנהגות בטוחה בדרכים. ●
 )הנהג התורןהחבר "הגיבור" (על התגובה לפוסט להיכתב באופן שיעצים את  ●

 המוצע.
 

 הפרס .8
 4בלימוזינה עם עוד ) הזוכה בתחרות יהא זכאי לקבל נסיעה (שירותי הסעה 8.1

 21:00בשעה  31.12.17יום ראשון החל מ ,חברים בליל השנה האזרחית החדשה
 .03:00שעה ב 1.1.18שני ועד יום 

או בידוען/ית אחר/ת  תלווה בידוענית שי מיקה יפרחהנסיעה בלימוזינה  8.2
אשר יסקר את  ,ובצלם מטעם אתר וואלה בהתאם להחלטת אתר וואלה

 החוויה. 
ללא תשלום למסיבה לכבוד השנה האזרחית  סהיכנ ויקבלחבריו  4-ו ההזוכ 8.3

הכניסה  .ן/יתאליו יגיעו יחד עם הידוע ,החדשה במועדון ידוע בתל אביב
או בידוען/ית אחר/ת בהתאם להחלטת אתר  זלצרמןלמועדון תלווה בידוען רז 

  ותתועד על ידי הצלם.וואלה 
נקודת ליציאה למועדון מ חבריו 4-ה והנסיעה בלימוזינה תכלול איסוף של הזוכ 8.4

 פיזור בסיום הבילוי.  שתתואם מראש עם נציג הרשות וכן נקודת ,מפגש
באחריות הזוכה לתאם מראש עם נציג הרשות ועם נהג הלימוזינה את מתווה  8.5

 הנסיעה מראש. 
חל איסור על עישון, שתיית אלכוהול ואכילה ברכב הלימוזינה, למעט אוכל או  8.6

שתייה המוגשים ע"י הנהג וכל עוד לא הוסכם אחרת בין הזוכה לנהג 
 הלימוזינה.  

חגורות בטיחות במהלך כל הנסיעה הזוכה וחבריו יהיו מחויבים לחגור  8.7
  .ולהישמע להוראות הנהג

 
 



 כללי .9
אם ייחשד בהשתתפות בלתי  ,הרשות שומרת על זכותה לפסול כל משתתף 9.1

 הוגנת, ללא יכולת ערעור של המשתתף.
הרשות תפרסם את שם המועמד לזכייה כתגובה בדף הפייסבוק שלה ותבקש  9.2

שהמועמד לזכייה לא יצור  את פרטיו בהודעה פרטית לשם יצירת קשר. ככל
שעות ממועד הפרסום בדף הפייסבוק, תיפסל זכייתו  72קשר עם הרשות תוך 

והרשות תנסה ליצור קשר עם המשתתף הבא וכך הלאה עד לאיתור המועמד 
לזכייה העונה על כל תנאי תקנון זה. למשתתף, אשר לא יצר קשר עם הרשות 

ביעה כנגד הרשות ו/או מי מטעמה כאמור, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או ת
 בגין אובדן הזכייה.

הפרס כולל אך ורק את הקבוע בו ובתקנון זה. הרשות לא תישא בכל הוצאה או  9.3
 תשלום אחרים, שלא נטלה על עצמה במפורש.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע  9.4
 בלעדי.פרס חלופי באותו ערך על פי שיקול דעתה ה

הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות אינם ניתנים להחלפה ו/או לשינוי ו/או  9.5
 להמרה בפרס אחר כלשהו ו/או לפדייה בכסף או בשווה כסף.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או להפסיק  9.6
 את התחרות בכל עת ומכל סיבה שהיא. 

לנזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה הרשות לא תהא אחראית באופן כלשהו  9.7
 מהשימוש בפרס.

 אם וככל שיחול מס כלשהו בגין קבלת הפרס, יישא בו הזוכה. 9.8
 הפרסומים השונים של התחרות בכל מדיה שהיא, כפופים לתקנון זה. 9.9

 עם השתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון. 9.10
באופן ישיר או עקיף. פייסבוק אינה מקדמת  תחרות זו אינה קשורה לפייסבוק 9.11

או מנהלת את התחרות. המידע שנמסר אינו קשור בשום אופן לחברת פייסבוק 
 ויעשה בו שימוש לצרכי התחרות ומתן הפרס בלבד. 

בהשתתפות בתחרות הגולש מאשר כי הוא יודע שפייסבוק אינה קשורה  9.12
 לתחרות ופוטר אותה מכל אחריות שהיא. 

 

  ר הזוכה והודעה על הזכייהאופן איתו .10
הזוכה בתחרות יקבל הודעה על זכייתו בתחרות, באמצעות תגובה בפוסט  10.1

התחרות ובה יתבקש לספק את מספר הטלפון שלו, שם מלא וכתובת למשלוח 
 בהודעה פרטית לצורך תיאום קבלת הפרס.

לאחר העברת כל הפרטים וקבלת כתב קבלה, אישור והודאת סילוק (בנוסח  10.2
 חתום ע"י הזוכה, ישלח הפרס לזוכה. המצ"ב)

 



 כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

תורן  )נהג"גיבור" (אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת תחרות בוחרים 
נסיעה בלימוזינה בליל השנה  –של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, זכיתי בפרס 

אני מצהיר/ה על הסכמתי  ים.חבר 4 עם עודוכניסה למועדון בתל אביב האזרחית החדשה 
 לפרסום פרטי האישיים בדבר זכייתי, וכן את התמונה/ות שלי במידה ואתבקש. 

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות 
ו/או תביעות כלפי "הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים" ו/או מי מטעמה בקשר עם 

 זכייתי.

הנני פוטר/ת את "הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים" ו/או מי מטעמה באופן סופי 
ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר  עם זכייתי ו/או כל הנובע 

 ממנה.

 הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן משפחה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

 

 תאריך:_____________________

ם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת"ז. ש
 ______________ 

תאריך לידה: _______________ כתובת:_____________________________ 
מיקוד:____________ טלפון:__________________ טלפון 

 נייד:____________________

 

 חתימת הזוכה:__________________________


