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 כללי .1

שתיערך "( התחרות)להלן " MAKERS בזאת על תחרות ה"( מכריזאינטלבע"מ )להלן: " אינטל ישראל

וכללי השתתפות אלו התחרות תקנון  ."(הכנס)להלן " 2016בתל אביב בספטמבר,  DLDבמהלך כנס 

בכל הקשור לתחרות  אינטלמהות היחסים בין המתמודדים לבין "( מסדירים את התקנון"לעיל ולהלן: )

ולהשתתפות בה. הרשמה להשתתפות בתחרות מהווה אישור לכך שהנרשם קרא את התקנון בקפידה 

התחרות הינה חינמית. רכישה או תשלום כלשהם מצד המתמודדים אינם נדרשים  ומסכים לכל תנאיו.

אינטל, וכן אינטל תספק את את התחרות יזמה ומנהלת  הזכייה.ואין באפשרותם להגדיל את סיכויי 

הציוד האלקטרוני הנדרש לצורך התחרות, על פי רשימה שתימסר על ידי המשתתפים )כהגדרת מונח 

התשתית הפיזית, האדמיניסטרטיבית והטכנולוגית לקיום מארגני הכנס מספקים את אינטל וזה להלן(. 

  עניין הקשור בתוצאות התחרות.התחרות, ולא יהיו אחראיים לכל 

 

 תיאור התחרות .2

)להלן הכנס במהלך ויוצג אבטיפוס שייבנה הציג ליהיה לתכנן, לעצב, לבנות ועל המשתתפים 

 ".make it move and seeעל פי קונספט התחרות של " ,עצמאי פיתוח פרימכשיר של , "(האבטיפוס"

 

 השתתפות בתחרות .3

[ משתתפים )להלן יחד 3המונה עד ] מועמד או קבוצת מועמדיםההשתתפות בתחרות תתאפשר לכל 

יוכל להשתתף רק  18מתמודד מתחת לגיל  "( אשר נרשמו לתחרות במהלך תקופת ההרשמה.מועמד"

באישור ההורים או אפוטרופוס חוקי, אליו יצורף צילום/סריקה של תעודת הזהות שלו )אם יש ברשותו( 

מופיע שמו. במקרה של אפוטרופוס שאינו ההורה, יצורף צילום  וכן של אחד מההורים כולל הספח בו

תחת הכותרת "רישום לתחרות  [Eilat.sheinfeld@intel.com] -המינוי. יש לשלוח את הטופס והצילום ל

DLD."  לוודא שהפרטים שמסר לאינטל במסגרת התחרות הינם נכונים ומעודכנים. אינטל  מועמדעל כל

ולבדוק את המסמכים שהגיש על מנת לוודא את תקינותם  מועמדתו של לוודא את זהו תהיה רשאית

לבדוק את עמידתו  תרשאיתהא . כמו כן אינטל המצא לנכון ועל פי שיקול דעתתואמיתותם בכל דרך ש

 .  הראה לנכון ועל פי שיקול דעתתבתנאי תקנון זה ואת זכאותו לפרס בכל דרך ש מועמדשל כל 

 

 תחרות ותקופתהל ההרשמה .4

[ 10ותיסגר בתאריך ] 08:00בשעה  2016[ באוגוסט, 18תיפתח בתאריך ]ההרשמה לתחרות 

אתר התחרות הזמין ב: ותיעשה דרך , 23:59בשעה  2016, ספטמברב

[http://www.ortra.com/events/inteldld2016/Home.aspx.]  זין את הפרטים הנדרשים י מועמדכל

וכן  ס בפירוט סביר לצורך הערכת הרעיון על ידי אינטלתוך פירוט הרעיון לאבטיפו באתר ההרשמה,

במהלך תקופת  .המשתתפים לצורך בחירתשיידרשו אינטל נוספות של שיב באופן סביר לשאלות י

בניית מהם רשימת הציוד הנדרש לצורך המועמדים לקבל קשר עם אינטל תיצור בחינת המועמדים 

  .האבטיפוס



 

 עריכת התחרות .5

ו באתר תבחר אינטל, על פי קריטריונים שייקבעו על ידה על פי שיקול דעתה משיירשמתוך המועמדים 

יקבלו הודעה על "(. המשתתפים משתתפיםהבלעדי, את המועמדים שישתתפו בתחרות )להלן "

במתחם התחנה  2016בספטמבר,  27-וה 26-לאירוע התחרות בכנס שייערך בויוזמנו  השתתפותם

במהלך האירוע יועמד לרשות המשתתפים  ו להופיע לתחרות בכנס.המשתתפים יתחייב .בתל אביב

הזוכים ייבחרו  .הציוד הנדרש על פי הרשימה שסופקה על ידם והם יידרשו להרכיב את האבטיפוס

את הזכות  הלעצמ תעל ידי פאנל שופטים אשר ייקבע על ידי אינטל. אינטל שומרמתוך המשתתפים 

 ל סיבה שהיא.לשנות את הרכב השופטים בכל עת ומכ

 

 פרסום התחרות .6

ששלח לתחרות במסגרת:  אבטיפוסלתנאי תקנון זה מהווה גם הסכמה לפרסום שמו וה מועמדהסכמת 

שידור טלוויזיוני, באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או ברשתות חברתיות ובכל מדיה אחרת, לרבות 

באתר האינטרנט , DLD-ר כנס האינטל ובאתבאתרי האינטרנט של חברת פרסום שם הזוכה בטלוויזיה, 

ראה לנכון. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי ת אינטלשל התחרות ובכל אתר אינטרנט ש

מאשר כי דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות המועמד בנוסף,  .בתחרותלהשתתפות 

לוויזיה, בעיתונות, באתר מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בט

הוא נותן את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו, בתחרות האינטרנט ורשתות חברתיות וכי בהשתתפותו 

. הו/או מי מטעמ אינטלתמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי 

להעלות לשידור טלוויזיוני חלק  תרשאי אינטל עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס.

 מהמשתתפים, בתיאום עם המשתתפים.

 

 קניין רוחני וזכויות יוצרים .7

. אין להשתמש המועמדהמוגשים במסגרת התחרות להיות פרי פיתוח עצמאי ומקורי של  פתרונותעל ה

ישי המוגש בכל תוכן המפר זכויות קניין רוחני של צד של אבטיפוסבמסגרת התחרות ו/או במסגרת ה

קוד מחשב, תמונות, קבצי וידאו, עיצובים וכל יצירה המוגנים בזכויות  -"קניין רוחניכלשהו. בתקנון זה "

יוצרים וכן סמלים/סימנים מסחריים, שיטות מסחר, נוסחאות, רשימות ספקים/לקוחות, מוניטין, זכויות 

 שרשומה ובין שאינה רשומה.מוסריות, פטנטים, בקשות לרישום פטנטים וכל זכות מקבילה או דומה בין 

שהוגש לתחרות הינו פרי פיתוח עצמאי או שהוא מפר  אבטיפוסלא תהיה כל חובה לבדוק האם  אינטלל

ומי מטעמו וכן כל גוף אחר הקשור בארגון התחרות לא יישאו בכל אחריות לפגיעה  אינטלקניין רוחני וכן 

ם ההשתתפות בתחרות מצהיר כל משתתף בעצ בזכויות קניין רוחני שנעשו על ידי משתתף בתחרות.

זכויות  ו/או בתכנים שמסר וכי הוא זכאי להגישם לתחרות. האבטיפוסעל כי הוא בעל מלוא הזכויות 

האבטיפוס עצמו יהיה קניינה אך  ,שהוגש לתחרות יישארו בידי המשתתף לאבטיפוסהקניין הרוחני 

 עדי של אינטל. להב

 

 



 

 הפרסים .8

 היפורסמו בהמשך.שידורגו במקומות הראשונים יזכו את מפתחיהן בפרסים דגמי האבטיפוס 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את 

שלא למסור את  תהא רשאית אינטלמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין,  מסירת הפרס.

תשלום כל סכום  הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 ל פרס כפופים להוראות כל דין לרבות בקשר לניכוי מס במקור.כאו הענקת 

 

 אחריות .9

ה ו/או מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו ו/או לכל הבאים בשמו ומטעמו כל טענה ו/א ותביע המועמד

או כלפי כל גוף אחר אשר קשור בארגון התחרות  אינטלו/או מי מהחברות בקבוצת  אינטלדרישה כלפי 

 וכן כלפי עובדיו, מנהליו ומי מעמו בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או להשתתפות בה.או הכנס 

אחראים  לא יהיו הו/או מי מטעמ אינטל. המועמדההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של 

בכל הקשור במישרין או  המועמדיםלכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל סוג שהוא שיגרמו למי מן 

לא יהיו אחראים לכל תקלה, שגיאה נפילה, עיכוב או טעות  הומי מטעמ אינטל בעקיפין לתחרות.

ה של במערכות הקשורות בתחרות ובכלל זה מערכת ההרשמה, אתר התחרות, שרת הענן ועוד. במקר

המוחלט  העל פי שיקול דעת אינטלוכל תתקלה או עיכוב שיפריעו להתנהלות התקינה של התחרות, 

בפיצוי כלשהו  תחייב תהיהלא  אינטללדחות את המועדים או לבטל את התחרות. בכל מקרה כזה 

את הזכות לעדכן את תנאי  הלעצמ תשומר אינטל בגין נזק, הפסד א והוצאה שנגרם להם. למועמדים

 כיןשיאבטיפוס להקפיד על כך שה המועמדבאחריות  התחרות בהודעה שתתפרסם באתר התחרות.

 תכנים לא ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב. המכיל האינ

, כנגד כל אינטלהראשונה של  ה, מיד עם דרישתהוכל מי מטעמ אינטלמתחייב לשפות את מועמד כל 

לשלם לצד ג' כלשהו )כולל החזר הוצאות  הו/או מי מטעמ הו/או מי מעובדי אינטלידרש תסכום ש

משפטיות סבירות( בגין השתתפותו בתחרות, כולל אך לא רק בגין טענה של הפרת זכויות קניין או 

נים זכויות יוצרים או סימן מסחרי, חדירה לפרטיות, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות או שימוש בתכ

 .מועמדמשמיצים או בלתי ראויים על ידי אותו 

במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או מסירת מידע כוזב ו/או חשש לביצוע מעשה מירמה או הפרת 

הבלעדי בהודעה  העל פי שיקול דעת המועמדלפסול את  אינטל תהיה רשאית, מועמדזכויות יוצרים של 

לה יכול שתיעשה בכל שלב של התחרות ואף לאחר זכייתו . הפסילה תיכנס לתוקף מיידי. הפסילמועמד

 של משתתף.

 

 תנאים נוספים .10

תקנון זה וכל חומר הקשור בתחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מהווה פנייה לזכר 

מובהר בזאת כי דין תקנון זה ודינה של התחרות כדין חוזה למתן ציונים כמשמעותו  ולנקבה כאחד.

ולפיכך, כל הכרעה שתתקבל בתחרות לא תהיה  1973 -וק החוזים )חלק כללי( התשמ"גלח 33בסעיף 

 משפט.-נושא לדיון בבית


