תחרות במסגרת מסע הסברה לבני/ות זוג "אם זה דחוף  -מתקשרים"
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  -תקנון
 .1הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )להלן" :הרלב"ד"( מכריזה בזאת על תחרות
נושאת פרסים ,אשר תתקיים בדף הפייסבוק של הרלב"ד וכן באתר הרלב"ד
בכתובת.https://www.gov.il/he/Departments/israel_national_road_safety_authority :
 .2התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לשני המינים  -נשים וגברים
כאחד.
 .3התחרות פתוחה בפני מי שמלאו לו  18שנים ,למעט עובדי הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים ובני משפחותיהם.
 .4התחרות
 4.1התחרות עוסקת בנושא הימנעות מביצוע פעולות מסיחות דעת בטלפון הנייד
בנהיגה ,בדגש על קריאה וכתיבה של הודעות ,תחת הכותרת "אם זה דחוף -
מתקשרים".
 4.2במשך תקופת התחרות ,הרלב"ד תפרסם סרטון בעמוד הפייסבוק שלה )להלן:
"הסרטון"( .הסרטון יהיה נעוץ בפוסט בראש עמוד הפייסבוק של הרלב"ד.
 4.3על מנת להשתתף בתחרות ,על הגולש לתייג את בן/בת הזוג בתגובה לסרטון.
במסגרת התיוג יש לצטט הודעה שהיא/הוא שלחו בהתכתבות אישית ביישומון
מסרים .על ההודעה להיות תואמת לאופי הסרטון.
 4.4אין לצטט הודעות הפוגעות בצורה עקיפה או ישירה בבן/בת הזוג או בצד שלישי
כלשהו.
 .5תקופת התחרות
 5.1ההשתתפות בתחרות תחל ביום חמישי ) 10.1.2019ד' שבת תשע"ט( ותסתיים
ביום ראשון ) 20.1.2019י"ד שבט תשע"ט(.
 5.2הרלב"ד תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה
וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 .6קניין רוחני
 6.1בעצם ההשתתפות בתחרות מצהיר המשתתף שהפרסום שהעלה שייך לו.
 6.2הרלב"ד תהא רשאית לעשות שימוש בלתי מוגבל בפרסומי משתתפי התחרות,
לרבות פרסומם בדף הפייסבוק שלה ובאתר האינטרנט שלה ,בהתאם לשיקול
דעתה.

 6.3המשתתפים מסכימים בעצם השתתפותם בתחרות ,להציג את שמם
ותמונותיהם בקיר עמוד הפייסבוק של הרלב"ד ובאתר האינטרנט שלה אם
יוכרזו כזוכים התחרות.
 .7בחירת הזוכים והכרזה בעמוד הפייסבוק
 7.1ועדה מיוחדת מטעם הרלב"ד )להלן" :הוועדה"( תהא אחראית על בחירת
הזוכים.
 7.2הוועדה רשאית לבחור עד שלושה זוכים .הפרס יינתן לבן/בת הזוג שתויגו.
 7.3הוועדה תהא רשאית לבחור את הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והיא
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.
 7.4הזכייה תתפרסם בעמוד הפייסבוק של הרלב"ד לאחר איתור הזוכים ואישור
הזכייה בהתאם לתקנון זה.
 7.5הזוכים יקבלו הודעה אישית על זכייתם ,אולם הרלב"ד אינה מחויבת לפרסם
את שמם.
 7.6הרלב"ד רשאית להעלות את הפרסומים הזוכים לעמוד הפייסבוק שלה וכן
לאתר האינטרנט שלה.
 .8הפרס
הזוכים בתחרות יקבלו שובר לארוחה בשווי של כ.₪ 500-
 .9כללי
 9.1הרלב"ד שומרת על זכותה לפסול כל משתתף ,אם ייחשד בהשתתפות בלתי
הוגנת ,ללא יכולת ערעור של המשתתף.
 9.2הרלב"ד ו/או מי מטעמה תפנה ל 3-הזוכים בהודעה פרטית בפייסבוק .זוכה
אשר לא ייצור קשר עם הרלב"ד תוך  72שעות ממועד שליחת ההודעה והפנייה
בפייסבוק ,תבוטל זכייתו והרלב"ד תנסה ליצור קשר עם המשתתפים הבאים
וכך הלאה ,עד לאיתור זוכים העונים על כל תנאי תקנון זה .למשתתף ,אשר לא
יצר קשר עם הרלב"ד כאמור ,לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
הרלב"ד ו/או מי מטעמה בגין אובדן הזכייה.
 9.3הזוכים יתבקשו לספק בהודעה פרטית את מספר הטלפון שלהם ,שמם המלא
וכתובת למשלוח ,לצורך תיאום קבלת הפרס.
 9.4הפרס כולל אך ורק את הקבוע בו ובתקנון זה .הרלב"ד לא תישא בכל הוצאה
או תשלום אחרים ,שלא נטלה על עצמה במפורש.

 9.5הרלב"ד שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע
פרס חלופי באותו ערך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9.6הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות אינם ניתנים להחלפה ו/או לשינוי ו/או
להמרה בפרס אחר כלשהו ו/או לפדייה בכסף או בשווה כסף.
 9.7הרלב"ד שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או להפסיק
את התחרות בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 9.8הרלב"ד לא תהא אחראית באופן כלשהו לנזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה
מהשימוש בפרס .מובהר כי הפרס הינו שובר לארוחה אשר הרלב"ד תרכוש
מחברה חיצונית .לרלב"ד אין ולא יכולה להיות שליטה כלשהי על איכות המוצר
שיירכש באמצעות השובר ,ולא תופנה אליה כל טענה לעניין זה.
 9.9אם וככל שיחול מס כלשהו בגין קבלת הפרס ,יישא בו הזוכים.
 9.10הפרסומים השונים של התחרות בכל מדיה שהיא ,כפופים לתקנון זה.
 9.11עם השתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון.
 9.12תחרות זו אינה קשורה לחברת פייסבוק באופן ישיר או עקיף .חברת פייסבוק
אינה מקדמת או מנהלת את התחרות .המידע שנמסר אינו קשור בשום אופן
לחברת פייסבוק ויעשה בו שימוש לצרכי התחרות ומתן הפרס בלבד.
 9.13בהשתתפות בתחרות הגולש מאשר כי הוא יודע שחברת פייסבוק אינה קשורה
לתחרות ופוטר אותה מכל אחריות שהיא.
 .10אופן איתור הזוכים והודעה על הזכייה
לאחר העברת כל הפרטים וקבלת כתב קבלה ,אישור והודאת סילוק )בנוסח המצ"ב(
חתום ע"י הזוכים ,ישלח הפרס לזוכים.

כתב קבלה ,אישור והודאת סילוק
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת תחרות "אם זה דחוף – מתקשרים"
של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,זכיתי בפרס – שובר לארוחה .אני מצהיר/ה על
הסכמתי לפרסום פרטי האישיים בדבר זכייתי ,וכן את התמונה/ות שלי.
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_____________________:
שם הזוכים )פרטי  +משפחה(_________________________ :
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כתובת_____________________________:
מיקוד____________:
טלפון__________________:
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חתימת הזוכים__________________________:

