
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 בפרויקט השתתפות תקנון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 עניינים תוכן

 
 3 ........................................................................................................................ הקדמה

 4 .......................................................................................................................... תקציר

 4 ............................................................................................................ ?משתתפים איך

 4 .............................................................................................. ?להשתתף ה/יכול אני האם

 5 ........................................................................................ ?לפרויקט מועמדות להגיש מתי

 5 ........................................................................................................... ?משתתפים כיצד

 5 ...................................................................................................... לדעת שחשוב דברים

 6 .............................................................................. הזכייה מימוש ואופן הפרסים ,התחרות

 8 .................................................................................................. תקנון - השתתפות תנאי

 10 ................................................................................................................. חסות נותני

  



 

3 

 
 הקדמה

 על להם לעזור שיוכלו אחרים ו/או טכנולוגיים לכלים נוחה גישה אין השלישי הגיל לבני ,כיום

 הדור של חובה בגדר היא אלו כלים רכישת כי תפיסה מתוך ,מספקת בנוחות לחיות מנת

 הצעיר;

 מאמינים ,הרצליה הבינתחומי המרכז של היזמות מועדון חברי , COM.UNITY במשפחת אנו

 את משמעותית לשפר נוכל ,להם הנחוצים חדשניים ,טכנולוגיים לרבות ,כלים יצירת ידי שעל

 את להפיג עליהם, להקל שלנו. וסבתא סבא להיות שיכולים רבים אנשים של חייהם כותאי

 נחת. קצת להם ולתת בדידותם

COM.UNITY החברתיות הרשתות ,הטכנולוגיה סגולות את להביא למטרה לעצמה שמה 

  לעזרה. המדיה ופלטפורמות
 יתרום ואחרים טכנולוגיים פיתוחים עם ותחברתי יוזמות לפיתוח שהתנדבות מאמינים אנו

 .חיים אנו בה חברהל מאוד להיטיבו ליכולותיהם משמעותית בצורה

 :עיקריות מטרות שתי לתחרות

 .בארץ השלישי הדור למצב יותר רחבה מודעות ליצור .1

 שלהם הפוטנציאל קידום תוך בארץ ומתנדבים המפתחים מיטב את המכיל פרויקט ליצור .2

 .ומקצועי ההתנדבותי בפן

 :הערות

 ומשפחת הבינתחומי המרכז – הרצליה הבינתחומי במרכז ליזמות הספר בית .1

COM.UNITY  )קבוצות בין פרסים נושאת תחרות עורכות )״התחרות עורכות״ :להלן 

 ו/או צריכה מוצר ו/או תוכנה מוצר פיתוח עניינה אשר להלן כהגדרתם ,מישראל סטודנטים

 נותנות החברות ו/או בישראל השונות העמותות בצרכי הקשורה  רעיון ו/או מוצר כל

 ").התחרות“ :להלן( שבועות 5 יימשך אשר פרויקט במסגרת "),המוצר" :להלן( החסות

 ,התחרות עורכות לבין ,להלן כהגדרתם ,בתחרות המשתתפים בין הסכם מהווה זה תקנון .2

 והכל ,החסות נותנות מהחברות למי בתחרות המשתתפים מן מי בין ,שרלוונטי וככל

 זה לתקנון בהתאם לתחרות נרשם אשר משתתף וכל ,להן המפורטים לתנאים בהתאם

 וכלשונם ככתבתם זה תקנון תנאי את עצמו על שקיבל כמי יראוהו ,להלן שיפורט וכפי

 .להם הסכמתו את והביע

 .unity.in-www.com בכתובת הפרויקט של האינטרנט באתר מתפרסם זה תקנון .3
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 תקציר
COM.UNITY 5-3( סטודנטים של לקבוצות פתוחה אשר ,שנתית יישומים פיתוח תחרות הינה 

 לספטמבר 17 בתאריך שתיפתח ,בארץ גבוהה להשכלה המוסדות מכל )בקבוצה סטודנטים

 מתעשיית ייעודי מנטור מקבלת ,בקפידה ומוינ אשר ,הסטודנטים קבוצות 10-מ אחת כל .2015

 .השלישי לגיל רעיון ו/או מוצר כל ו/או צריכה מוצר /אוו טכנולוגי מוצר ויפתחו התוכנה

 של טיפוס-אב ,שלה המנטור בהנחיית ,ולפתח לעצב ,לאפיין בדיוק שבועות 5 קבוצה כל לרשות

 ולעזור חלק לקחת לציבור השראה יהווה או השגרתית בהתנהלות לותיקים יסייע אשר יישום

 נכבד כסף סכום ויקבלו ,ומנוסים נכבדים שופטים של צוות ידי על יבחרו המנצחים .לקהילה

 מוצר בפיתוח יתנסו הצוות חברי .ומתפקד פעיל יישום לידי הטיפוס-אב פיתוח המשך לטובת

 בשווי בפרסים לזכות הזדמנות בלויק וכן מנוסים ממקצוענים וחניכה בליווי יזכו ,שלביו כל על

 .ש׳׳ח 0,0006

 

 ?משתתפים איך
 מוצרים בפיתוח ניסיון או/ו ידע בעלי ,שני/ראשון לתואר סטודנטים 5-3 של צוות להרכיב יש .1

 .ואפיון עיצוב או/ו טכנולוגיים לרבות

 טופס את ולמלא https://www.f6s.com/com.unityproject/apply באתר לבקר יש .2

 קצר ושאלון ,חיים קורות ,הצוות חברי של מילולי תיאור יכלול הפירוט .לפרויקט ההרשמה

 .בפרויקט להשתתף ורצונכם נכונותכם אודות

 

 ?להשתתף ה/יכול אני האם
 :ל ורק אך פתוחה התחרות

 גבוהה להשכלה ממוסדות )השנה סיימו אשר גריםבו כולל( שני/ראשון לתואר סטודנטים .א

 .בארץ

 או טכנולוגי לימודי במסלול( טכנולוגיים מוצרים בפיתוח ניסיון או/ו ידע בעלי סטודנטים .ב

 ).עיצוב

 5-כ( 25.10.2015-ל עד 917..15 :התאריך בין הפרויקט לפעילויות מלאה זמינות .ג

 ).שבועות
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 תנאי וללא מלאה הסכמה מהווה ההשתתפות ,ישראל מדינת כל לתושבי נתונה התחרות*

 חשיבות כל ומעל סופיים שהנם ,והמנהלים המממנים ולהחלטות לעיל הרשמיים לחוקים

 .כאן המפורטות הדרישות כל במילוי מותנית בפרס הייכהז .לתחרות הקשורה

 

 ?לפרויקט מועמדות להגיש מתי
 ההרשמה תיפתח ,23:00 בשעה 15.9.5 התאריך ועד 10:00 בשעה 2.8.2015 מהתאריך

 .לפרויקט מועמדות הגשת תכלול אשר הרשמית

 הפרויקט אתר דרך מתבצעת לפרויקט מועמדות הגשת*

https://www.f6s.com/com.unityproject/apply  בלבד. 

 

 ?משתתפים כיצד
 הפרויקט של האינטרנט באתר תתבצע לתחרות ההרשמה

https://www.f6s.com/com.unityproject/apply  תשלום ללא הינו והרישום. 

 :הבאים הפרטים את תכלול ההרשמה

 את לספק יידרש בקבוצה מתמודד כל כאשר ,יחידים ולא קבוצה עבור הינה ההרשמה .1

 .ההרשמה בטופס המופיעים הפרטים

 

 לדעת שחשוב דברים
 .22:00 בשעה 5.2010.125 ועד 30:18 בשעה 5.201.971 המועדים בין תיערך התחרות .1

 להמשך יזכו הראשון במקום הזוכים כאשר ,זוכים מקומות השלוש :בתחרות הזוכים מספר .2

 .נוספים לפרסים בנוסף ש׳׳ח 0,0004 בגובה הפיתוח מימון

  4-ו לסטודנטים שיתרמו בנושאים העשרה ערבי 2 :אירועים 6 יהיו התחרות במהלך .3

 sCampu Google ב סנדאות - עיון ימי ושני האקטון ,פתיחה אירוע :מחייבים אירועים

 סיום. ואירוע
 מוגבלות לא אך שיכללו השוטפות, ההתקדמות לדרישות יתחייב צוות כל התחרות במהלך .4

 התוכנית. במהלך יילמד הכנתם שאופן שונים ומסמכים הסברים למצגות,
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 לערוך רשאיות התחרות עורכות .התחרות באתר יפורסם הראשי השיפוט צוות הרכב .5

 ככל ,יתהוו אשר לאילוצים ובהתאם הבלעדי דעתן שיקול פי על השופטים בצוות שינויים

 .שיתהוו

 נמנים אינם אשר ,צוותים או למשתתפים גם נוספים פרסים להעניק רשאים השופטים צוותי .6

 השופטים של הכללית והתרשמותם דעתם שיקול פי על ,הזוכים מהמקומות אחד על

 .פיתחו אשר והמוצר התחרות במהלך תפקודם אופן ,צוותים/משתתפים מאותם

 נמנים אשר צוותים, או למשתתפים גם נוספים פרסים להעניק רשאים החסות נותני כן, כמו .7

 של הכללית והתרשמותם דעתם שיקול פי על הזוכים, מהמקומות אחד על נמנים אינם ו/או

 .להלן כמפורט והכל במוצר, שלהם העניין ומידת מהמוצר החסות נותני

 פיתחו אשר המוצר כי מצא השופטים צוות אשר צוותים/המשתתפים הינם בתחרות הזוכים .8

 ייתכנות ,חדשנות ,יצירתיות של לקריטריונים יאופטימל באופן עונה התחרות במסגרת

 5,000ו השני למקום ש"ח 00015, ,הראשון למקום ש׳׳ח 0,0004 בגובה פיתוח המשך

  .השלישי למקום ש"ח

 

 ההזכיי מימוש ואופן הפרסים ,התחרות
 .הרצליה הבינתחומי במרכז 5.2010.125 בתאריך פרסים בטקס יוכרזו בתחרות הזוכים .1

 זה בתקנון כאמור לתחרות ההרשמה לצורך ל"הדוא הודעת את שלח אשר משתתף כל .2

 קבלת שבעת לכך במפורש ומסכים זה תקנון תנאי קרא כי עצמו על מקבל ,ולהלן לעיל

 על יצולם הוא להלן, כהגדרתו החסות, ןנות פרס קבלת בעת /אוו ,בכזה שיזכה ככל ,הפרס

 ,מדיה אמצעי בכל תפורסם הזכייה ממעמד ותמונתו םמטעמ מי או/ו התחרות יעורכ ידי

 של הפייסבוק עמוד ולרבות ,התחרות יעורכ של הבלעדי םדעת שיקול לפי ,וזמן מקום בכל

 .הספר בית או/ו הרצליה הבינתחומי המרכז או/ו האגודה של האינטרנט אתר ,האגודה

  כדלקמן הינם לזוכים הפרסים .3

  ש׳׳ח 0,0004 - 1 מקום .1

  ש׳׳ח 00015, - 2 מקום .2

 ש"ח 5,000 – 3 מקום .3

 

 הזוכים מהמקומות לאחד נמנים אינם אשר למשתתפים נוספים פרסים חלוקת תיתכן .4

 .להלן כמפורט החסות מנותני מי ידי על
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 בהמשך. שיפורטו בתנאים עבודה להמשך הזוכה לצוות הזכייה סכום יחולק .4

 ,שמם על בהמחאה ,הפרוייקט הקמת למען הוצאות תמורת למשתתפים יימסרו הפרסים .5

 על טלפונית מראש עמם יתואם אשר למועד בהתאם ,ההזכיי הודעת ממועד ימים 60 בתוך

 .המסירה במועד מזהה תעודה להצגת ובכפוף ,התחרות עורכות ידי

 .להעברה ניתן ואינו אישי הינו הפרס .6

 סיבה מכל ,הפרס מסירת את לבטל או/ו לעכב הזכות את לעצמן שומרות התחרות עורכות .7

 .מסירתו את לבטל או לעכב דין י"עפ בה יש אשר

 .לערעור ניתנות ובלתי מוחלטות ,סופיות הן התחרות תוצאות .8

 עורכות בנוסף .זה בתקנון הקבוע מועד כל להאריך או לדחות רשאיות התחרות עורכות .9

 או/ו טעות או/ו תקלה מחמת ,עת בכל ,זה תחרות להפסיק או לבטל רשאיות התחרות

 ,חלקה את או/ו ,התחרות קיום את יאפשרו לא אשר ,בהן תלויים שאינם גורמים מתמח

 .דחייתה את יחייבו או ,זה בתקנון לאמור בהתאם

 נקלטה לא בגינה תקלה או טעות לכל כלשהו באופן יםאחראי יהיו לא התחרות יעורכ .10

 בתחרות להשתתף שזכאי ממי ההשתתפות תימנע או/ו לתחרות להירשם סטודנט בקשת

 .הפרס את לקבל האפשרות ממנו תמנע בגינה או/ו

 :האירועים פירוט .11

 מוזמנים סיום התחלה תאריך אירוע
 150 20:30 18:45 17/09/2015 אירוע פתיחה

 80 18:00 9:00 29-30/9/2015 האקתון
יום סדנאות (בגוגל 

 קמפוס)
14/10/2014  8:30 18:30 80 

 80 19:00 13:30 19/10/2015 סדנת פיץ'
 150 18:30 16:30 25/10/2015 הצגת הפרויקטים

 220 21:00 18:00 25/10/2015 טקס סיום
 סתירה, של במקרה  unity.in/events-http://www.com בקישור: מעודכנים האירועים

 הקובע. הוא בקישור שמופיע המידע
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 תקנון - השתתפות תנאי
 :הבאים לתנאים ה/מסכים ה/את ,בתחרות בהשתתפות

 הלימודים לשנת בישראל מוכר אקדמאי במוסד הלומד ,סטודנט הינו לתחרות חוקי נרשם .1

 ההרשמה בדף המתאים במקום ואישר התחרות באתר לתחרות נרשם אשר ,ד"תשע

 .זה תקנון קרא כי ,באתר

 תנאי מהווה אך ,בתחרות להשתתפות הבטחה או אישור מהווה אינה לתחרות ההרשמה .2

 .בתחרות להשתתפות

 הבלעדי םדעת שיקול פי על לתחרות ההרשמה תקופת את להאריך םרשאי התחרות עורכי .3

 ).”המוארכת התקופה" :להלן(

 אנוש משאבי מחלקת אל יועברו שלו החיים קורות כי שהסכים כמי ייחשב לתחרות נרשם .4

 .לתחרות החסות את מעניקות אשר בחברות

 כפי ,וקולו דמותו את הכולל סרטון או תצלום כל כי שהסכים כמי ייחשב לתחרות נרשם .5

 עורכות ידי על יתפרסמו ,התחרות במהלך מוקלטים או/ו מצולמים להיות שעשויים

 אמצעי בכל או/ו תקשורת כלי בכל ,שמו את לציין מבלי/עם ,במלואם או בחלקם התחרות

 האגודה או/ו הספר בית של הפייסבוק עמוד או/ו האינטרנט אתר לרבות ,אחר פרסום

 תקנון תנאי יתר לכל מהסכמתו לגרוע מבלי וזאת ,התחרות עורכות דעת לשיקול בהתאם

 לעצם בלתו שאין מקדים תנאי מהווה זה תנאי כי מובהר .זה

 נשוא בתחרות השתתפות לצורך האישיים פרטיו שלח אשר ונרשם ,בתחרות ההשתתפות .6

 .זה תנאי מראש עצמו על שקיבל כמי יראוהו ,זה תקנון

 עד הכוללים בצוותים תעשה בתחרות ההשתתפות אך ,פרטנית הינה לתחרות ההרשמה .7

 .להלן שיפורט כפי ,משתתפים חמישה

 המבוגרת. האוכלוסייה צרכיי על העונה מוצר לפתח מתחייב לתחרות נרשם .8

 את התחרות יעורכ מטעם נציגים ויבחנ ,המוארכת התקופה או ההרשמה תקופת בתום .9

 אישור בטרם נרשמים לראיון לזמן רשאיות התחרות עורכי .העבודות ותיקי הנרשמים פרטי

 ).”המיון תהליך" :להלן( הבלעדי דעתן שיקול פי על ,בתחרות השתתפותם
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 השתתפותם את אישרו התחרות עורכי אשר לנרשמים תימסר ,המיון תהליך בתום .10

 :להלן( והמייל הטלפון באמצעות בתחרות השתתפותם בדבר מאשרת הודעה ,בתחרות

  ").מאשרת הודעה"

 במייל ואישר התחרות מעורכות מאשרת הודעה קיבל ,לתחרות שנרשם מי ייחשב משתתף .11

 ).ברבים "משתתפים" או "משתתף" :להלן( בתחרות השתתפותו את חוזר

  שרלוונטי, ככל ,המוצר לפיתוח ששימו בו יעשה אשר הקוד כי ומתחייב מצהיר הנרשם .12

  .התחרות במהלך נכתב אשר קוד הינו התחרות במסגרת

 מוצר הינו משתתפים צוות עם ביחד או בעצמו יפתח אשר ,המוצר כי ,מצהיר הנרשם .13

 בתחרות השתתפותו במסגרת שימוש כל יעשה לא כי ומתחייב מצהיר הנרשם .מקורי

 שלישי צד של זכויות מפר אשר באופן אחר מוצר ו/או רעיון כל או ,יישום ,תוכנה ,בקוד

 תופנה אשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל בגין התחרות עורכות את לשפות ומתחייב

 .שלישי צד זכויות הפרת עם בקשר כלפיהן

 מוקדם במועד נערך או/ו נכתב אשר ,מוכן בקוד להשתמש יורשו לא בתחרות משתתפים .14

 התחרות במהלך נכתב אשר קוד עם לעבוד יוכלו משתתפים .התחרות תחילת למועד

 מלהשתתף יפסל התחרות לפני נכתב אשר בקוד משתמש ימצא אשר משתתף .בלבד

 .בתחרות

 במהלך ייצרו אשר ,במוצר היוצרים מזכויות %100 בעלי יהיו בתחרות המשתתפים .15

 תיעשה בתחרות שתתפותושה ככל כי ,שהסכים כמי ייחשב לתחרות נרשם .התחרות

 בין שווה באופן במוצר היוצרים זכויות יתחלקו ")צוות" :להלן( משתתפים מספר של בצוות

 .הצוות חברי

 בתקנון המפורטים איםהתנ כלל אחר מילאו אשר הסטודנטים יהיו בתחרות המשתתפים .16

 .זה

 יהיו לא וכן שהוא סוג ו/או מין מכל ומתן משא לנהל רשאים יהיו לא המשתתפים .17

 ו/או כלשהו שלישי מצד שהוא סוג ו/או מין מכל הצעות ולהציע הצעות לקבל רשאים

 התחרות. סיום מועד מתום עסקים ימי 7 עד וזאת החסות מנותני

 .וגברים לנשים מתייחס והוא בלבד נוחות מטעמי הינו זכר בלשון הניסוח .18

 .עת בכל ,זה תקנון לתקן רשאיות התחרות עורכות .19
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 החתימה .לעיל האמור כל את המכיל פיזית חוזה בחתימת מותנית ותבתחר ההשתתפות .20

 .בתחרות ישתתף אכן הצוות אם רק לתוקף ותיכנס הצוותים עם ןהריאיו במהלך תתבצע

 חסות נותני
 מנטורינג

 התחרות כל לאורך ,בשבוע שעתיים למשך זמינים יהיו החסות נותני מטעם המנטורים .1

 החונך בין יקבעו הפגישות מועדי .להם המיועדים יםהצוות עם פרונטאלית פגישה לטובת

 .שלהם הנוחות ולפי לצוות

 לפחות שעות 3 למשך להאקטוןו הסיום טקס ,הפתיחה לטקס להגיע מתחייב המנטור .2

 .כולו היום מתוך

 .הטיפוס-אב את יאפיינו במהלכה הצוות עם יחד אפיון בפגישת נוכח יהיה המנטור .3

 יעבוד עליו הטיפוס-אב לייתכנות הסופי האישור את וייתן ,עליון מקצועי גורם יהווה המנטור .4

 .הצוות

 בת השבועית הפגישה חשבון על באה אינה המחייבים האירועים מן אחד בכל ההשתתפות .5

 .הצוות עם המנטור של השעתיים

 ועד בלבד התחרות מארגני של הסכמהב יבוצע אחר במנטור וחילופו מנטור של פרישה .6

	.התחרות יחתפת לפני שבועיים

 חסות נותן מטעם פרס 

 (להלן לתחרות חסות הנותנות מסחריות חברות השתתפו והפרסים, התחרות במימון .1

  ").חסות נותן" בנפרד: אחת כל

 הועלה אשר למוצר רעיון ו/או במוצר עניין להביע חסות נותן כל רשאי זו, במסגרת .2

 הבלעדי דעתו לשיקול צוות, ו/או משתתףל פרס ולהעניק התחרות משלבי אחד בכל

 .")החסות נותן פרס" (להלן:

 על יחולו ,")משתתף" ביחד: (להלן לצוות ו/או למשתתף החסות נותן פרס הענקת עם .3

  להלן: הכללים המשתתף

 מוצר לפיתוח רעיון פיתח ו/או גיבש ו/או הגה זוכה) (לרבות המשתתףו היות .א

 לרבות התחרות, במהלך שלב בכל אם ,")"המוצר -ו הרעיון"" (להלן: שירות ו/או

 הבלעדי, ודעת שיקול לפי ,חסות נותן ידי על יוחלט ,להלן כמפורט סיומה לאחר

 נותן יודיע הרעיון, בסיס על המוצר פיתוח בתהליך להמשיך  ןמעוניי  אוה כי
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 דחייתו או הפרס קבלת את בחוזר יאשר אשר .למשתתף בכתב כך על החסות

 החסות נותן ויקבל שאז, כאמור, החסות ןנות הודעת מקבלת ימים 14 בתוך

 המוצר, לפיתוח הרעיון, לגיבוש בלעדית זכות הדיר ובלתי סופי ,מידי באופן

 הזכות לרבות במוצר, ו/או ברעיון אחרת פעולה ולכל לשיווקו, המוצר, לייצור

 סופית בתמורה וזאת ,שלישיים לצדדים האמורות הזכויות מבין איזה להעביר

 ")החסות נותן פרס" (להלן: ₪ 25,000 של כולל בסך ות,החס נותן לפרס

  .כאמור) צוות (לרבות משתתףל

 ולהלן לעיל כאמור תעניק החסות, נותן פרס הענקת כי יובהר ספק הסר למען .ב

 נותן אולם החסות, לנותן במוצר ו/או ברעיון הרוחני הקניין זכויות כל את

 שיווק ו/או ייצור ו/או פיתוח תהליך להמשיך ו/או להתחיל מחויב אינו החסות

 והמשתתף הבלעדי ודעת שיקול פי לע הנו האמור כלו ,המוצר ו/או הרעיון של

 . זה בעניין טענה כל על בזאת מוותר

 ובמוצר רעיוןב הרוחני הקניין זכויות .ג

 בעקיפין, או במישרין שהיא, דרך בכל הקשורות, הרוחני הקניין זכויות כל )1

 יומצאו, ייווצרו, ייהגו, יועלו, אשר המוצר, לפיתוח ו/או לגיבושו, לרעיון,

 ובין לבדו בין המשתתף, ידי על יישומו ו/או יעוצבו ייעשו, יפותחו, ינוסחו,

 בכתב הודיע החסות נותן ואשר תחרותה במהלך אחרים, עם בשיתוף

 או במישרין הקשורות, הרוחני הקניין זכויות כל וכן ,בהם עניינו על כאמור

 בבעלותו היו אשר המוצר, לפיתוח ו/או לגיבושו להגייתו, לרעיון, בעקיפין,

 אחד מועד בכל אם ובין תחרותב השתתפותו לפני אם בין – המשתתף של

 היווצרן עם מיד – יהיו ו/או בזאת מועברות הרוחני"), הקניין "זכויות (להלן:

  .החסות נותן של הבלעדית ובבעלות –

 מהווה החסות, נותן פרס  הענקת על החסות נותן הודעת למשתתף נמסרה )2

 כהגדרתן הרוחני הקניין זכויות כל של הדירה ובלתי מלאה סופית, המחאה

  .החסות לנותן לעיל

 תקופת במהלך כי יובהר האמור, מכלליות לגרוע ומבלי ספק, הסר למען )3

 רשאי המשתתף יהיה לא מכן, לאחר וגם ,תחרותב ההשתתפות
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 את בתמורה, שלא או בתמורה כלשהו, ישישל לצד להעביר להעביר/להציע

  .זה בתקנון להוראות וכפוף כאמור למעט - הרוחני הקניין זכויות

 

  -סודיות .ד

  מכן, לאחר שהוא מועד בכל וגם ,תחרותב השתתפותו תקופת כל במשך )1

 נותןל בעקיפין ו/או במישרין הקשור מידע כל בסודיות המשתתף ישמור

 במהלך יילמד או ייווצר יפותח, ו/או לידיו הגיע אשר מידע כל ו/או ,החסות

 ואשר תחרותה במהלך לרשותו יעמוד ו/או אליו יגיע אשר ו/או ,תחרותה

  זה. תקנון של ותנאיו קיומו לרבות הכלל, נחלת בגדר אינו

 ג', צד כל בעקיפין, או במישרין מייצג, ואיננ כי ומתחייב מצהיר המשתתף )2

 .החסות מנותני מי כלפי עניינים דניגו של במצב בתהליך מצאי לא וכי

 

 קיים מוצר או רעיון .ה

 ו/או פותח ו/או נבחן כבר מוצר ו/או שרעיון ייתכן כי יובהר ספק, הסר למען )1

 (להלן:  החסות נותן אצל לרבות כלשהו, שלישי צד אצל קיים ו/או יושם

 כל על עתידי שלב ובכל כעת המשתתף מוותר זה במקרה וכי קיים"), "רעיון

  במסמכים. המגובה קיים ברעיון זכות

 טענה כלמ למעט בכדי החסות נותן פרס בהענקת אין כי יובהר כן כמו )2

 נותן ומזכויות קיים רעיוןכ התברר מוצר ו/או רעיון כי עתידית ו/או נוכחית

 חברה עם להתקשר מזכויותיו ו/או הקיים ברעיון מומטע מי ו/או החסות

 הרעיון. את משווקת ו/או המפתחת אחרת

 רעיון על החסות נותן פרס להענקת החסות נותן זכאות האמור, מכל למעט בלא .ו

 תקופת" (להלן: תחרותה סיום ממועד חודשים 3 לתום עד תימשך מוצר, ו/או

 נותן פרס הענקת על תתףלמש החסות נותן הודיע לא כן, ועל ,")ההמתנה

 המשתתף רשאי היהי ,שהיא סיבה מכל החסות נותן פרס ניתן לא ו/או החסות

 לאחר רק במוצר ו/או ברעיון הרוחני הקניין זכויות את שלישיים לצדדים להציע

 נותןל ייתן שהמשתתף לכך ובכפוף בתנאי זאת וכל ההמתנה, תקופת תום

 נותןל ניתנה .כאמור ג' צד כל עם תהתקשרו בטרם ראשונה סירוב זכות החסות
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 האם והחלטת על להודיע החסות נותן מתחייב כאמור, סירוב זכות החסות

  הזכות. ול שניתנה היום מן חודשים 3 בתוך הסירוב, זכות את לממש

 הודעה כל מסר לא ו/או המשתתף להצעת בכתב סירב החסות נותן אם רק .ז

 הקניין זכויות יועברו ,הסירוב זכות לו שניתנה היום מן כאמור חודשים 3 בתוך

 כי ספק הסר למען יובהר כן ועל המשתתף לבעלות להלן כהגדרתן הרוחני

 שלישי לצד המוצר או/ו הרעיון לגבי כלשהו מידע למסור רשאי אינו המשתתף

 במוצר או/ו ברעיון כלשהי זכות להעביר או/ו ההמתנה תקופת לתום עד ,כלשהו

 וככל ,החסות לנותן הסירוב זכות ממתן חודשים 3 לתום עד כלשהו שלישי לצד

 .הסירוב זכות מומשה שלא

 ברעיון, מעוניין אחד חסות מנותן שיותר שככל כך - החסות נותני בין קדימות .ח

  הקבוצה. פעלה עיסוקו שבתחום החסות לנותן עדיפות  תינתן

 הקבוצה. פעלה עיסוקו שבתחום החסות לנותן תינתן - הסירוב זכות .ט

 נותני על שהוסכם מגשר יכריע המועדף, החסות נותן לגבי מחלוקת של במקרה .י

 .הרלוונטיים החסות
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