
 
 

 הגרלת פודקסט האגודה תשע"טתקנון 

  יםמושג

 :בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן .1

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב,  -"הגרלה"עורך ה .א

קריית מרכז הסטודנטים על שם אריק מיטשל,  :שכתובתה

 ."(האגודה) להלן: " 6997801האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב 

הינו עו"ד גיא הדר, שכתובתו  הגרלההמפקח על ה -"המפקח" .ב

 :טל. האגודה  03-6407658פקס, : 03-6407665.במשרדי 

, אשר שילם כל סטודנט הרשום באוניברסיטת תל אביב -"משתתף" .ג

 .דמי רווחה

 .הגרלההזוכה ב -"זוכה" .ד

 

 הההגרל

של אוניברסיטת תל אביב עורכת את  והסטודנטיות אגודת הסטודנטים .2

 ;כפי שיפורט להלן( "הגרלההלהלן: "( פודקסט האגודההגרלת 

 10.1.19 הנוהאגודה  פודקסטלאתר  הרשמהו בהגרלה ההשתתפותמועד  .3

מתאריך זה, על  ייםשבוע עדייבחר  ה, והזוכההגרלה תנעל 31.1.19בתאריך  .4

 מבקר האגודה.שתקוים על  ידי  הגרלהידי 

וכך  הפודקסט לאתרהסטודנטים  רשמוי ההגרלה: במסגרת השתתפות .5

 :האתר כתובת  .פרס הנושאתישתתפו בהגרלה 
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 שלהלן: בפרס זוכה יוגרל בהגרלה שישתתפול המשתתפים מבין כ  .6

 AIRPODS אוזניות .א

פרס הניתן על ידי גורם שלישי, שאינו האגודה, הנו על פי תנאי  כל מימוש .7

בפרס הראשון מותנת בפרסום תמונתו של הזוכה  זכייהאותו גורם שלישי 

של אגודת הסטודנטים  ובעמוד האינסטגרם בדף הפייסבוק האוזניותעם 

ומשתתף ההגרלה נותן הסכמתו לפרסום כאמור,  והסטודנטיות של תל אביב

 .בהגרלה בעצם השתתפותו

 .ע"י האגודה םיפורס הגרלהב ההזוכ םש .8
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האגודה או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות שהיא והמשתתף עצמו  .9

 .הגרלהאחראי באופן בלעדי לכל היבטי השתתפותו ב

הסכים לוותר מראש על כל  הגרלההמשתתף מצהיר כי בעצם ההשתתפות ב .10

טענה ו/או תובענה בגין זכות זו של האגודה, לרבות תביעות כספיות ותביעות 

 .של זכויות יוצרים, מכל סוג שהוא

האגודה רשאית לפסול משתתף אשר יתברר, לדעתה, כי אינו עומד בתנאי  .11

ההשתתפות ו/או שאינו זכאי לפרס מכל סיבה שתמצא לנכון ו/או נמצא אינו 

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי -ראוי והולם, והכל 

. לאחר הזוכה שםלאחר פרסום  מוגבל לתקופה של חודש וחצי הפרס מימוש .12

 מכן, האגודה רשאית להעביר את הפרס לסטודנט הבא ברשימת הזוכים.

 

 תנאים נוספים

 .הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם .13

בכל עת,  הגרלהו/או לסיים את ה הגרלהההאגודה רשאית לשנות את תנאי  .14

 די.אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלע

 .בחירת הזוכה תעשה על ידי הגרלה ממחושבת בפיקוח מבקר האגודה .15

מובהר בזאת כי היה ובטעות יינתן פרס לזוכה, שיתברר בדיעבד כי אינו  .16

זכיה זו ו/או  סטודנט של אוניברסיטת תל אביב, תהא האגודה רשאית לבטל

 .לדרוש את הפרס חזרה ככל שהוא כבר נמסר

 עובדי אגודה אינם רשאים להשתתף בהגרלה. .17

 הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה * 

 ט.ל.ח

 


