
 

 

  

 4102 וקריאייטיבס  StarTAUתחרות הסרטונים של
 
 

 תחרותהכללי 
 
 כללי  .0
 

 של ביותרוקריאייטיבס מחפשת את הסרטונים היצירתיים  StarTAU תחרות הסרטונים של 1.1
            .אפ ומיזמים-חברות סטארט
 

 כר בלבד.כללי תחרות אלו מיועדים לנשים וגברים כאחד, ומטעמי נוחות כתובים בלשון ז 1.1
 

 עורכת התחרות .4
 

 StarTAUנערכת על ידי "( התחרות)להלן: " 1112 וקריאייטיבס StarTAU הסרטונים של תחרות
 .שותפה בייזום וניהול התחרותכ, (Creatives) רדיקל פוקסוחברת 

 
 הסכם מחייב .3
 

"(. תחרותכללי הכללי תחרות אלו )להלן: "ההשתתפות בתחרות מותנית בהסכמה ואישור של  1.1
כל משתתף טרם הרשמתך לתחרות. במלואם כי קראת והבנת את כללי התחרות  ,לפיכך, אנא וודא

כללי כל לבתחרות מאשר, בעצם השתתפותו בתחרות, כי הוא מסכים הסכמה מלאה ובלתי מותנית 
( אלא ככל שתזכהפרסים )קבלת הלתחרות וכן לא תהיה זכאי ל פרויקטהתחרות. אינך רשאי להגיש 

 ם אישרת את הסכמתך לכללי התחרות. א
 

וחברת רדיקל פוקס  "StarTAU"הסכם משפטי מחייב בינך ובין מהווים כללי התחרות  1.1
(Creatives) .( כללי 1) -בעת הרשמתך לתחרות, אתה מאשר את הסכמתך ל בכל הקשור לתחרות

מדיניות  .קישור -ב כפי שמופיעים reativesC( תנאי השימוש של אתר האינטרנט של 1התחרות; )
חלק בלתי נפרד מכללי התחרות ומחייבים את הם  Creatives הפרטיות ותנאי השימוש באתר של 

 תפים בתחרות לכל דבר ועניין.המשת
 

 תקופת התחרות .2
 
)להלן:  43039 , בשעה4102, באפריל 31ותסתיים ביום  02011, בשעה 4102, באפריל 9תחרות תחל ביום ה
כפי והפרסים בהם ניתן לזכות לתחרות, אופן ההשתתפות מידע בנוגע לאופן ההרשמה ה"(. תקופת התחרות"

 מכללי התחרות. בלתי נפרד מהווה חלק התחרות  שיפורסמו באתר
 

 השתתפות בתחרות .3
 

 ולקהל הרחב. Creativesלמשתמשי התחרות פתוחה : והפרויקטים המשתתפים 1.1
 יםאשר מוגש יםכי הפרויקט ,ובתנאי ידו-על ושעוצב יםזכאי להגיש לתחרות פרויקט משתתףכל 

בלבד ללא זכויות כלשהן  וכי מלוא הזכויות בפרויקט המוגש שייכות למשתתףהינו אישי לתחרות 
 . "(פרויקטשל צד שלישי כלשהו )להלן: "

 
 מספר בלתי מוגבל של פרויקטיםזכאי להגיש  )נציג רשמי מטעם החברה/ הסטארטאפ( משתתףכל  1.1

  .וזאת עד למועד סיום התחרות )סרטונים(
 

 ים הבאים: לעמוד בתנאים הנוספצריך פרויקט המוגש לתחרות  לעיל, מבלי לגרוע מהאמור 1.1
 

פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או  או כולל הפרויקט לא מהווה
לאלימות ו/או להפליה על רקע גזע, דת, לאום,  הבטעם הטוב ו/או בעל תוכן פורנוגרפי ו/או שמסית

ו/או סימן מסחר ו/או משום הפרת זכות יוצרים  ל או אמונה ו/או שיש בהמין או נטייה מינית, גי
 .זכות קניין רוחני אחרת ו/או פגיעה בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף או מוסד אחרים

 

http://creatives.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/
http://creatives.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/
http://creatives.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/


 

 

  

Creatives משתתף במידה  קט של, לפסול פרויעל פי שיקול דעתה הבלעדי ,את הזכות שומרת לעצמה
 .של כללי התחרותולא יעמוד בתנאים 

 
1.2 Creatives של המשתתפים הזכות לוודא את אמיתות פרטי ההרשמה והעמידה את  שומרת לעצמה

 בדרישות התחרות.והפרויקטים 
 

אשר יוכלו לדרג  Creatives ושופטי התחרות באתר הפרויקטים המוגשים לתחרות יוצגו למשתמשי 1.1
ת להציג ורשאי יהיו Creatives" ו StarTAU"ולהעניק להם ציון. במהלך התחרות,  את הפרויקטים

תערוכות באינטרנט,  ,תלרבות מדיה טלוויזיוני ובחריהפרויקטים המשתתפים בכל אופן ש את
. הזכויות בפרויקטים המוגשים יוותרו בידי המשתתפים חומרי פרסום אחרים או כל מדיה אחרת

 .המציגים אותם במסגרת התחרות
 

 בתחרות יםמנצחהבחירת  .6
 

כם לפי ויס לכל פרויקט ידי צוות שופטים, הציון ידורגו עלבתחרות המשתתפים  הפרויקטים של 1.1
 11% -ו Creativesומאתר  StarTAU מטעם צוות שופטים  על ידימהניקוד  01%הבאה:  ההנוסח
   www.creatives.co.il הצבעות הגולשים באתר על ידי

  
 

 שיקול דעת מקצועי בלבד.פי יינתן על  בכל אחת מהקטגוריות ציון השופטים 1.1

 
יזכו בפרסים יוכרזו כמנצחי התחרות והמשתתפים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר שלושת  1.1

  )כמפורט להלן(.
 

 ציון השופטים הינו סופי ואינו ניתן לערעור. 1.2

 

1.1 Creatives  תוצאות . 12:00, בשעה 1112, במאי 7את שמות הזוכים בתחרות עד ליום תפרסם
 www.creatives.co.il התחרות יפורסמו בכתובת הבאה:

 
 

 פרסים .7
 

 לפי הפירוט הבא:  להלן, הפרסים יחולקו לזוכים 7.1עד  7.1בכפוף לסעיפים  7.1
 

  יון הגבוה ביותר אשר קיבל את הצ אפ(-)הסטארט , המשתתףשהגיעו למקום הראשוןהמשתתפים  1מבין
 : ב בתחרות יזכה

 

  דוכן בתחרותTAU Innovation Day  הפרס מותנה בעמידה בקריטריונים המתאימים** 

 לתחרות   מועמדותTLV Startup Challenge 
  כניסה לאירוע ה יכרטיסזוג-Building The  Billion Dollar Company. 

 
 היזכ, שלונת גובה הניקוד הכולל מבחיכה במקום השני זשיאפ (  -)הסטארט המשתתף  )ב(

 .בשני כרטיסי כניסה לאירוע המרכזי
 
 

יזכה כה במקום השלישי מבחינת גובה הניקוד הכולל שלו, זשיאפ ( -)הסטארטהמשתתף )ג(       
 .בשני כרטיסי כניסה לאירוע המרכזי

 
 

 1מארז הכולל במבחינת גובה הניקוד הכולל שלו, יזכה  הרביעיהמשתתף שיזכה במקום )ד(      
  אפ מודפס.-כיסויים לאייפון/גלאקסי עם לוגו הסטארט

 
 1במארז הכולל מבחינת גובה הניקוד הכולל שלו, יזכה  החמישיהמשתתף שיזכה במקום )ה(      

  אפ מודפס.-כיסויים לאייפון/גלאקסי עם לוגו הסטארט
 

http://www.creatives.co.il/
http://www.creatives.co.il/


 

 

  

ממועד ההכרזה על  ימים 11וך , בת"StarTAU"-ולהחזיר ל יתבקש לחתום בפרס זוכה פוטנציאלי 7.1
 הזוכה פרויקטבובעל זכות השימוש הבלעדית  הבעלים החוקיהיוצר ו, תצהיר לפיו הוא הזכייה

 . פרויקט(כל יצירה או צילום הכלולים ב)כולל כל הקניין הרוחני של 

 
 חל איסור מוחלט להעביר ו/או להמחות את הפרס לאחר. על הזוכה  7.1

 
ימים מיום פרסום שמות הזוכים ו/או הזוכה אינו  11לאתר זוכה בפרס בתוך היה יבמידה ולא ניתן  7.2

 "StarTAUה"הפרס, לקבל את כשיר להשתתף בתחרות )בהתאם לכללי התחרות( ו/או הזוכה סירב 
, כן-כמו הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר. ןאת הזכות, לפי שיקול דעת הת לעצמשומר

 ליף את הפרסים המוצעים דלעיל בחלופות דומות או שוות ערך.את הזכות להח הלעצמ שומרת
 
 

 מימוש הפרסים .8
 

 לא ניתן להחליף את הפרסים ו/או להמירם בכסף. 0.2
  

 , בתערוכה ובחומרי היח"צ של התחרות. Creatives פורסם בשמו המלא ובתמונתו באתר הזוכה י         0.1
 

, העיצובקבלת הלוגו/ימי עסקים לאחר  1יוצא תוך  -דואר רשום ב כיסויים לסמארטפון )במידה וישלח    0.1
 .שעות לאחר ההזמנה ובתנאי שלא יצאה לדפוס 11ניתן לשנות/לבטל עיצוב/הזמנה רק עד 

 
 
 

 
 הגבלת אחריות .9

 ת הבתושותפיה, חבר ,Creatives)ס )קרדיקלפוו StarTAUבהרשמתך לתחרות, אתה משחרר את  1.1
תתפותך בתחרות, להש ההקשורמכל טענה ו/או תביעה  שלה נושאי המשרהויה , עובדיה, יועצשלה

 .לתביעות צד ג'כולל אך לא מוגבל 

 

בחבות או אחריות כלשהי לכל טעות,  וישאלא  Creatives)ס )קורדיקלפוStarTAU , דיןבכפוף לכל  1.1
צד ג'  ל ידיעמחדל, מחיקה, כישלון בהעברת תקשורת/מידע, גניבה של או גישה לא מאושרת 

ע ו/או פרויקט בחבות או אחריות לאובדן מיד ותנושא ןאינ החברותלפרויקטים של המשתתפים. 
 עקב תקלות טכניות של מערכת המחשב האינטרנטית, השרתים או התוכנה. 

 
 
 

 ביטול/השעיה של התחרות .01
אות, כשל טכני או כל במידה ולא ניתן לקיים את התחרות כמתוכנן עקב וירוס מחשב, סוס טרויאני, רמ

 "StarTAUשל התחרות היושר או האדמיניסטרציה, הוגנותלרבות כזו שיש לה השפעה על סיבה אחרת 
הבלעדי, לפסול כל משתתף שהיה לו חלק פסול/פלילי בעניין ו/או לבטל,  והזכות, לפי שיקול דעתאת  שומר

 לשנות או להשעות את התחרות. 
 
 

 פרטיות .00
, לצורכי התחרות, בהתאם לכללי התחרות ובכפוף למדיניות שלו ש במידע פרטי אישימאשר שימו המשתתף

 .Creativesהפרטיות של 
 

בדיקת רשאית לעשות שימוש במידע האישי על מנת לבצע זיהוי של המשתתף ותהיה  Creativesכן, כמו 
 זכאותו להשתתף בתחרות. 

 * * * 


