
 

 

 

  

 

 

 "הקול השולחן"מילוי סקר  – מאסט אנד מאיוכרטיסיה הגרלת תקנון 

 מושגים

 להלן:בהתאם להגדרתו מונח  יפורש כלבתקנון זה  .1

של אוניברסיטת תל והסטודנטיות אגודת הסטודנטים  -"ההגרלה  כתעור" .א

אביב, שכתובתה: מרכז הסטודנטים על שם אריק מיטשל, קריית 

 "(האגודה)להלן: " 6997801ב סיטה, רמת אביב, תל אביהאוניבר

 ו, שכתובתעו"ד גיא הדרהאגודה,  מבקרהמפקח על התחרות הינו  -"המפקח" .ב

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

חבר אגודת אשר הינו  כל סטודנט הרשום באוניברסיטת תל אביב -משתתף"" .ג

  .ציבוריתה ומילא את הסקר בנושא תחבורהסטודנטים ושילם דמי רווחה, 

 : ההגרלה

 

במסגרת פרויקט "הקול על תפרסם האגודה סקר  25.5.18-30.3.19בין התאריכים  .2

 "(.הסקר)להלן: " השולחן.

 הסקר יתפרסם באתר האינטרנט של האגודה ובדף הפייסבוק. .3

  .השתתפות בהגרלה הנה על ידי מענה על הסקר בין התאריכים שלעיל .4

)שם ובו פרטי המשתתף  ס אינטרנטי של גוגלופהמענה על הסקר מתבצע על גיבוי ט .5

 (., ומספר טלפון ניידמלא

 RANDOMהזוכים יהיו משתתפים אשר ייבחרו באופן אקראי, בעזרת נוסחת  .6

 באקסל של רשימת האנשים אשר זכאים להשתתף בהגרלה. 

של כל למכשיר הנייד באמצעות שיחה טלפון ו/או מסרון  תימסר יםזוכההודעה על  .7

 .10.6.18ך אריעד תזוכה 

ים רמשתתפים יזכו בכרטיסיה לשלושה המבורגרים )לרבות המוברג 12 – יםהפרס .8

  טבעוניים( במאסט אנד מאיו.

 זכאות לקבלת הכרטיסייה היא בתשלום דמי רווחה בלבד.ה .9



 

 

 

  

 

 

בתנאי ההשתתפות  עומד וכי אינ , לדעתה,אשר יתבררמשתתף  רשאית לפסולהאגודה  .10

, ו/או נמצאה אינה ראויה והולמת לנכון זכאי לפרס מכל סיבה שתמצא וו/או שאינ

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי -והכל 

 

 :נוספים םתנאי

 הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם. .11

 ה.בלבד ועל פי תנאי הכרטיסיי מאסט אנד מאיומימוש הכרטיסייה ייעשה אל מול  .12

מבניין האגודה במיטשל עד שבוע לאחר פרסום  ייההכרטיסעל הזוכה לבוא לקחת את  .13

 זכייתו. 

ו/או לסיים את התחרות בכל עת, אף ללא  ההגרלההאגודה רשאית לשנות את תנאי  .14

 מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תקנון  לתנאי הוא מסכיםבסקר ו/או בהגרלה  השתתפותוכי בעצם מצהיר המשתתף  .15

תמונה מהפייסבוק ו ותפרסמם ברבים ובכלל זאת שמו טיושהאגודה תשתמש בפרזה ו

 . שלו

הסכים לוותר מראש על כל טענה ו/או  השתתפות בהגרלההמשתתף מצהיר כי בעצם  .16

תובענה בגין זכות זו של האגודה, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים, 

 מכל סוג שהוא.

תברר בדיעבד כי אינו סטודנט של היה ובטעות יינתן פרס לזוכה, שי מובהר בזאת כי .17

, תהא האגודה רשאית לבטל זכיה זו ו/או אשר שילם דמי רווחה אוניברסיטת תל אביב

 לדרוש את הפרס חזרה ככל שהוא כבר נמסר.

 י האגודה אינם רשאים להשתתף בהגרה.עובד .18

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

 ט.ל.ח


