
 באינסטגרם מעריב לנוער תחרות "המיניונים"תקנון 

לשלוח  הגולשיםמזמין את  "(הערוץ)להלן: " מקבוצת תכלת תקשורת ערוץ מעריב לנוער .1
בחשבון האינסטגרם של מעריב אשר תתקיים  לתחרות בהן מופיע הצבע הצהוב תמונות

 .לנוער

ם מביעים הסכמתם והמשתתפיההשתתפות היא על פי הכללים והתנאים המפורטים להלן  .2
 לתנאים הללו בעצם השתתפותם.

 ות בלבד והם מתייחסים לכלל הציבור.אים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחהתנ .3

שהם בעלי פרופיל אישי  אינסטגרםמשתמשים ברשת החברתית  תחרותזכאים להשתתף ב .4
 תחרות"(. בכל מקרה שבו משתתף בהמשתתףהתואם את נתוניהם )לא פיקטיבי( )להלן: "

 .את אישור אפוטרופסו ווהעלאת התמונה כאילו קיבל תחרותראו השתתפותו ביהינו קטין, י

 .09:00בשעה  19.7.2015-ו 14:00בשעה  14.7.2015תהיה בין התאריכים  תחרותתקופת ה .5

 היוצריםבעל זכויות צילם אותה וכי הוא המשתתף מצהיר כי הוא  התמונה לתחרות,בשליחת  .6
 שלה.

כמות בלתי מוגבלת של תמונות לתחרות, אך במידה ויזכה, יקבל וח כל משתתף רשאי לשל .7
 פרס אחד בלבד. 

את התמונות יעלו הגולשים לחשבונם  התמונות לתחרות תתבצע באופן הבא בלבד:שליחת  .8

 (maarivlanoar@) האישי ברשת החברתית אינסטגרם תוך תיוג החשבון של מעריב לנוער

 . yellowsummer#ובצירוף ההאשטאג 

על פי אשר  תמונה שלא להחשיב בתחרותעל זכותה המלאה  מערכת מעריב לנוער שומרת  .9
בזכויות קניין של אחרים ו/או שאינה עוסקת בנושא התחרות ו/או מכל  פוגעת שיקול דעתה
 סיבה אחרת.

מערכת מעריב לנוער עשר תמונות זוכות מאת עשרה  תבחרשיישלחו  תמונותהמתוך  .11
ל זוכה הוא שובר זוגי לסרט "המיניונים" בבתי הקולנוע של רשת משתתפים שונים. הפרס לכ

או עד ירידת הסרט מהמסכים,  15.8.2115גלובוס מקס. השוברים תקפים עד התאריך 
ה בלבד. מימוש השוברים על פי התנאים המפורטים על גביהם -המוקדם מביניהם, ובימים א

 בלבד. 

שמות הזוכים ותמונותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק  ,תחרותעם סיום ה :אופן מימוש הזכייה .11

על הזוכים לשלוח למערכת מעריב לנוער דרך . של מעריב לנוער ובערוץ מעריב לנוער במאקו

 עמוד הפייסבוק של המגזין את שמם וכתובתם המלאים למשלוח הפרס. 

ותר על ימים ממועד הזכייה ייחשב כמו 3זוכה אשר לא ישלח את פרטיו למשלוח הפרס בתוך  .12

 זכייתו.

. למערכת מעריב לנוער לא תהיה פרסים יישלחו בדואר ישראל על ידי מערכת מעריב לנוערה .13

 .במידה ויתרחשובדואר ובדן/אי הגעת הפרס לזוכים אחריות בגין עיכוב/א
 . תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפיםבתחרות ההשתתפות  .14

או  שאו באחריות לכל נזקילא יקשת וחברת  "תכלת תקשורת"חברת מערכת מעריב לנוער,  .15
למי מהמשתתפים ו/או לצד ג' עקב ו/או בקשר עם  ייגרמואשר  במישרין או בעקיפין פגיעה

 במידה וייגרם נזק, המשתתף יישא בכל ההוצאות המשפטיות שיידרשו. פרסום התמונות.

ו ו/א הזכות לעשות שימוש בתמונות למערכת מעריב לנוער תהיה המשתתף מצהיר כי  .16
לגורמים עמם היא נמצאת במגע ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך וכן  להעבירן

 נותן את הסכמתו לאמור מראש.

לא  "קשת"וחברת  מערכת מעריב לנוער, חברת "תכלת תקשורת"ידוע לי ואני מאשר/ת כי   .17
ו על ידי בתמונה ו/אטענה ו/או תביעה שתנבע מהשימוש שייעשה על ידי  לכל ותיאחראיהיו 
, לרבות אחריות לטענות בנוגע לקניין רוחני ו/או הפרת זכויות כלשהן בזכות קניינית צד ג'

 כלשהי, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט וכיו"ב.

כולה או חלק ממנה, וזאת בכל עת ות, תחרשומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההחברה  .18

 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

 
  ת אני מאשר כי קראתי את התקנון לעיל וכי אני מאשר את הכתוב בו.בהשתתפותי בתחרו


