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תקנון תחרות סטארט אפ ועידת :Mefik
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כללי
1.1

ועידת "מפיק " (להלן " :מפיק " ו/או "עורך התחרות") עורכת תחרות " סטארט אפ" בתחום
הפקת אירועים ( להלן" :סטארט אפ") אשר תנוהל על פי הכללים המפורטים בתקנון זה.

1.1

במהלך תקופת התחרות ,כהגדרתה להלן ,מוזמ ן הציבור הרחב להתחרות על הצ גת ה "סטארט
אפ" הטוב ביותר ,ולנסות לזכות בפרס בשווי ( ₪ 10,222להלן" :הפרס") ,הכל כמפורט
בתקנון זה (להלן " :התחרות").

1.1

בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר ,נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס
לזכר ונקבה במידה שווה.

תקופת התחרות
1.1

התחרות עצמה תתקיים ביום  1.1.10באולם המליאה של ועידת מפיק אשר תהיה במלון דיווד
אינטרקונטיננטל החל מהשעה  11:22ועד לסיום הצגת כלל המתמודדים ובחירת הזוכה
(להלן" :יום התחרות").

1.1

מוסכם על המשתתפים ,כי מפיק יה יה רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה
שהיא ,להודיע על הארכת תקופת התחרות ו/או קיצור תקופת התחרות ו /או על הפסקת
התחרות ו/או על ביטולה והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו /או תביעה ו/או דרישה בקשר
לכך .הודעה על שינוי בתקופת התחרות כאמור ,תתבצע באמצעות אחד מהאופנים בהם
תפורסם התחרות.

זכאות להשתתף בתחרות ואופן ההשתתפות
1.1

עורך התחרות יפרסם "קול קורא" חודשיים ימים לפני התחרות אשר יזמין
מתחרים /מתמודדים להציג את "הסטארט אפ" שלהם בנוגע לתחום האירועים ,כאמור לעיל
ולהתמודד בתחרות על זכייה בפרס.

1.1

צוות מפיק אחראי באופן אישי וישיר על פיקוח תוכן תכנית התחרות ,על פרסום ה"קול
קורא" וגם על אופן ביצוע התחרות ופרסום התוצאות.

1.1

לא ידרש תשלום עבור השתתפות בתחרות ו/או קבלת הפרס.

1.3

מבין המשתתפים יזכה המנצח בתחרות בפרס אחד בשווי כספי של .₪ 10,222

מהלך התחרות
3.1

כל אדם המעוניין להשתתף בתחרות נדרש להירשם לתחרות באמצעות אתר הועידה של מפיק
(להלן" :האתר").

1.0

לאחר ההרשמה לתחרות באתר ,ייבחרו  9מתמודדים אשר יזכו לעבור לשלב הבא ולהשתתף
בתחרות .הרשימה הינה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה והיא תפורסם באתר ובכל מקום
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נוסף שתראה לנכון מפיק לפרסם.

.0

.6

.7

3.1

ביום התחרות ,יציג כל מתמודד את הסטארט אפ ,הרעיון שלו על בימת התחרות במשך כ 0 -
דקות בצורה תמציתית ,מייצגת ועניינית .אופן בחירת המתמודד הטוב ביותר אשר יזכה
בתחרות ובפרס מתואר בסעיף  8להלן .

3.1

המשתתפים מצהירים ,כי מסירת הפרטים נעשית על דעת עצמם המלאה וכי לא תהא להם כל
טענה ו /או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך התחרות בקשר לכך.

3.3

יובהר ויודגש ,כי לא קיימת חובה על המשתתפים למסור את הפרטים כאמור ,ומסירתם
תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשיים של כל משתתף ,אולם בלי למסרם לא ניתן יהא להשתתף
בתחרות.

ניהול ופיקוח תחרויות
0.1

מנחה הועידה יהיה מנהל התחרות ( להלן  -מנהל התחרות).

0.1

מפיק תמנה מפקח על התחרויות אשר יהיה ללא משוא פנים .המפקח יפקח על פרסום
התחרות ,על ביצוע התחרות ועל פרסום תוצאות התחרות.

הפרס
6.1

הפרס יהיה בשווי  ,₪ 10,222כאמור בסעיפים  1.1ו  1.3-לעיל.

6.1

הזוכה יקבל תעודה ומעטפה עם פירוט מלא של הפרס בהתאם ובכפוף לשווי הפרס.

6.1

הפרס אינו ניתן לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר
אחר.

6.3

עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לספק לזוכים מוצר או שירות שווה ערך או דומה
לפרסים על פי שיקול דעתו ומכל סיבה שהיא.

6.0

הפרס כולל אך ורק את הכלול בהגדרת הפרס .הוצאות נוספות ,אם יהיו ,יהיו על חשבון
הזוכה.

פרסום התחרות
7.1

התחרות תפורסם לציבור במהלך תקופת התחרות באמצעות פרסום בעיתונות ,באתר
האינטרנט מפיק ,בעמוד הפייסבוק של מפיק ובטלוויזיה או בכל דרך אחרת אשר בה יבחר
עורך התחרות.

7.1

עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא ,לפי שיקול דעת ו הבלעדי ,בין
במהלך תקופת התחרו ת ובין לאחריה ,בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שימצא לנכון,
את פרטי הזוכים לרבות שמם ,תצלומיהם ,הפרס בו זכו וזאת ללא מתן תמורה נוספת
לזוכים ,מעבר לפרס בו זכו.

1
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אופן בחירת הזוכים
8.1

הבחירה וההצבעה נעשית על ידי דירוג של  6שופטים ועל ידי הצבעה של הקהל המשתתף
בתחרות באמצעות אפליקציה מיוחדת בשם  BIZZABOאשר פותחה לשם תחרות זו (להלן :
"האפליקציה ") ושמיועדת לכל משתמשי האפליקציה אשר רשאים להצביע באמצעותה ביום
התחרות בלבד (להלן" :הקהל").

8.1

מידת ההשפעה באחוזים אשר תינתן לקולות השופטים הינה  70%ומידת ההשפעה באחוזים
שתינתן לקולו של הקהל הינה .10%
כל שופט מנקד /מדרג את המתמודדים בהתאם למידת התרשמותו מכל מתמודד באמצעות

8.1

מתן ניקוד של  3נקודות עד  12נקודות כאשר מובהר ,כי  3נקודות הן הציון הנמוך ביותר
בעוד  12נקודות הן הציון הכי גבוהות.
8.3

בו זמנית ,הקהל מדרג את המתמודדים באמצע ות האפליקציה ובכפוף לאותם הכללים כפי
שמתוארים בסעיף  8.1לעיל.

8.0

המתמודד אשר יזכה לניקוד המצטבר ,הן של השופטים והן של הקהל ,הגבוה ביותר יהיה
הזוכה בתחרות ויזכה בפרס.

8.6

למען הסר ספק ,החלטות עורך התחרות בכל שלבי התחרות ,הינן סופיות ובלתי ניתנות
לערעור ,והפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

8.7

בכל מקרה בו ימצא כי משתתף אשר זכה בפרס נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב
ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין ,לעורך התחרות תהא הזכות לבטל
את זכייתו של משתתף זה ו/או שלא למסור לידו את הפרס ו /או לדרוש את הפרס חזר ה
מידיו ,והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו לפי החלטתו הבלעדית של עורך התחרות.

8.8

יובהר ,כי במידה ויהיו מספר מתמודדים אשר יזכו לתוצאה דומה ,אזי המתמודד שייבחר
יהיה זה שקיבל את הציון הגבוה ביותר מהקהל.

.9

שונות
9.1

ההשתתפות בתחרות תעשה בכפוף ובהתאם להוראות הדין והתקנון.

9.1

מובהר ,כי במידה ויידרשו אישורים מצדדים שלישיים נוספים ו /או מגופים רלוונטיים
אחרים ,להשתתפות בתחרות ,אישורים אלו ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בתחרות
ו/או למימוש הפרס.

9.1

בהשתתפותו בתחרות מצהיר ומאשר המשתתף ,ובמקרה של משתתף קטין ,מצהירים
ומאשרים גם הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים ,כי הם קראו ו/או שמעו ,הבינו ומקבלים את
תקנון זה ואת כל הוראותיו וכן כי הם פוטרים את מפיק ו/או מי מטעמו מכל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה בקשר לתחרות ותנאי ההשתתפות בהם ו/או רישום בהם ו /או לתקלות
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כלשהן בקשר עם התחרות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.
9.3

למען ספק מובהר בזאת ,כי עצם השתתפות בתחרות תחשב להסכמת המשתתף ובמקרה של
משתתף קטין גם להסכמת הוריו /אפוטרופוסיו החוקיים של המשתתף להשתתפות בתחרות
ולקבלת הפרס ש יתנו על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפיק.

9.0

בהשתתפותם בתחרות ,נותנים המשתתפים את הסכמתם למפיק להשתמש בשמותיהם
ופרטיהם במסגרת ה תחרות והקדימונים הקשורים בהם וכן לצורך פרסום בכלי התקשורת
כפי שימצא מפיק לנכון בקשר לתחרות והמשתתפים ובמקרה של משתתף קטין גם להסכמת
הוריו /אפוטרופוסיו החוקיים של המשתתף ,מוותרים על כל טענה או דרישה בקשר לכך ויהיו
מנועים מלהעלותן ,לרבות בכל הקשור לפגיעה בפרטיות ,לשון הרע וכיוצא בזה.

9.6

מובהר ,כי מפיק אינו אחראי כלפי המשתתפים לאיכות הפרס ו /או לפגמים שיפלו ב פרס וכן
לכל תקלה ו/או פגם ו/או קלקול ו /או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושם ולא תהיה
למשתתף ו /או למי מטעמו טענה כלפי מפיק בעניין זה.

9.7

המשתתף בתחרות ,ובמקרה של משתתף קטין גם הוריו ו /או אפוטרופוסיו החוקיים
מצהירים בזאת ,כי אין ולא תהיה להם ו /או למי מטעמם ,כל טענה ו/או דרישה ו /או תביעה
כלפי מפיק ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו /או יועציה ו/או מי מטעמה ו/או באי כוחה בקשר
לתחרות ו /או לתקנון ,ו /או להשתתפות (או אי ההשתתפות) בתחרות לרבות ומבלי לגרוע ,מכל
תביעה ו /או טענה ו/או דרישה כלפי מפיק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו /או יועציו ו /או מי מטעמ ו
ו/או באי כוחו בקשר עם איכות ו/או רמת ו/או טיב הפרס .המשתתף מצהיר וכן הוריו או
אפוטרופוסיו החוקיים במקרה של משתתף קטין ,כי התחייבותו /הם כאמור לעיל הינה בלתי
חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

9.8

מפיק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאיו של התקנון ו /או את תנאי ההשתתפות
בתחרות ו/או את אופן התנהלות התחרות ו /או להוסיף עליהם ו /או לגרוע מהם ,ולבטלם בכל
עת ,ללא הודעה מראש ומכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בדרך או באופן שיוחלט
על ידי מפיק ולמשתתפים ו /או למי מטעמם ,לא תהא כל טענה בקשר לכך.

9.9

המשתתפים ו/או הרוצים להשתתף בתחרות מצהירים ומסכימים בזאת כי ידוע להם שייתכן
ויפלו טעויות בניהול התחרות ,וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו /או אי השתתפותם
בתחרות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו /או דרישה ,וכי מפיק ו /או מי מטעמו לא יהיו חייבים
לנמק או להסביר את החלטותיהם ,והחלטותיהם אלו יהיו כאמור ,סופיות וחלוטות ויחייבו
את המשתתפים ו/או הרוצים להשתתף בתחרות.

 9.12בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 9.11מובהר בזאת ,כי האחריות לקריאת תקנון התחרות מוטלת על כל אחד ממשתתפי התחרות
ובמקרה של מש תתף קטין גם על הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים ,ולמשתתפים ו /או למי
מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו /או תביעה כנגד מפיק בדבר היעדר ידיעת תנאי
התחרות ו/או התקנון.
 9.11בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו /או המעוניין להשתתף ו /או מועמד
להשתתפות בתחרות ובמקרה של משתתף קטין גם הוריו של המשתתף או אפוטרופוסיו
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החוקיים כי קראו את התקנון והם מקבלים עליהם את כל הוראותיו ,וגם אם לא קראו את
התקנון ,מסכימים המשתתף ו /או המעוניין להשתתף ו/או מועמד להשתתפות בתחרות ,וכן
הוריהם או אפוטרופוסיהם החוקיים במקרה של משתף קטין ,כי תקנון זה יחול עליהם
והוראותיו יחייבו אותם לכל דבר ועניין ,וזאת כתנאי יסודי לזכאות המשתתפים להשתתף
בתחרות ו /או לקבל את הפרס במסגרת התחרות.
 9.11למען הסר ספק ,התחרות נערכת במסגרת פעילות שיווקית מסחרי של מפיק ומבוססת על
ידע ,כישרון ,הבנה ויכולת ולא על גורל או מזל ,ולפיכך אינה בבחינת משחק אסור ,הגרלה או
הימור כמשמעותם בחוק העונשין ,התשל"ז .1977 -
 9.13במידה ואחת או יותר מהוראות התקנון אלו תקבע כבלתי תקפה או בלתי אכיפה ,כל יתר
הוראות התקנון יוותרו בתוקף.
 9.10הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית
נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 9.16תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות
בתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 9.17תקנון זה כפוף לתנאי השימוש של מפיק ולמדיניות הפרטיות של מפיק כפי שמופיעים באתר
מפיק.
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