
 
 

"The Creative Toolbox 2014" 
 

 כללי התחרות
 
  כללי1.
 

 
 כללי תחרות אלו מיועדים לנשים וגברים כאחד, ומטעמי נוחות כתובים בלשון זכר בלבד.

 
 

 עורכת התחרות2.
 

  תחרות טול בוקס 2014 (להלן: "התחרות") נערכת על ידי
 יו אקס סלון וחברת רדיקל פוקס (Creatives), כשותפה בייזום וניהול התחרות.

 
 
 הסכם מחייב3.
 

"כללי3.1 (להלן: אלו תחרות כללי של ואישור בהסכמה מותנית בתחרות            ההשתתפות
הרשמתך טרם במלואם התחרות כללי את והבנת קראת כי וודא, אנא לפיכך,              התחרות").
הסכמה מסכים הוא כי בתחרות, השתתפותו בעצם מאשר, בתחרות משתתף כל             לתחרות.
תהיה לא וכן לתחרות פרויקט להגיש רשאי אינך התחרות. כללי לכל מותנית ובלתי               מלאה

  זכאי לקבלת הפרסים (ככל שתזכה) אלא אם אישרת את הסכמתך לכללי התחרות.
 
3.2) פוקס רדיקל וחברת סלון אקס יו ובין בינך מחייב משפטי הסכם מהווים התחרות               כללי

ל הסכמתך את מאשר אתה לתחרות, הרשמתך בעת לתחרות. הקשור בכל (Creatives            
שמופיעים כפי Creatives של האינטרנט אתר של השימוש תנאי (2) התחרות; כללי (1)             
נפרד בלתי חלק הם Creatives של באתר השימוש ותנאי הפרטיות מדיניות קישור.              ב

 מכללי התחרות ומחייבים את המשתתפים בתחרות לכל דבר ועניין.
 

 
 תקופת התחרות4.

 
23:59 בשעה ,2014 בדצמבר 25 ב ותסתיים 14:00 בשעה ,2014 בנובמבר, 25 ביום תחל                התחרות
ניתן בהם והפרסים ההשתתפות אופן לתחרות, ההרשמה לאופן בנוגע המידע התחרות"). "תקופת              (להלן:

  לזכות כפי שיפורסמו באתר התחרות מהווה חלק בלתי נפרד מכללי התחרות.
 
 

 השתתפות בתחרות5.
 

זכאי5.1 משתמש כל האתר, משתמשי לכלל פתוחה התחרות והפרויקטים:           המשתתפים
הינו לתחרות מוגש אשר הפרויקט כי ובתנאי, עלידו שעוצב פרויקט לתחרות             להגיש
של כלשהן זכויות ללא בלבד למשתתף שייכות המוגש בפרויקט הזכויות מלוא וכי              אישי

  צד שלישי כלשהו (להלן: "פרויקט")
 
 

למועד5.2 קודם התחרות. סיום למועד עד וזאת בלבד אחד פרויקט להגיש זכאי משתתף               כל
בפרויקטים ידו על שהוגשו פרויקטים להחליף רשאי יהיה משתתף התחרות,            סגירת

  אחרים.
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הנוספים5.3 בתנאים לעמוד צריך לתחרות המוגש פרויקט לעיל, מהאמור לגרוע            מבלי

  הבאים:
 

ו/או גוף ו/או אדם כל של בפרטיותו ו/או הטוב בשמו פגיעה כולל או מהווה לא                 הפרויקט
על להפליה ו/או לאלימות שמסיתה ו/או פורנוגרפי תוכן בעל ו/או הטוב בטעם ו/או               מוסד
זכות הפרת משום בה שיש ו/או אמונה או גיל מינית, נטייה או מין לאום, דת, גזע,                  רקע
אחרת חוקית זכות בכל פגיעה ו/או אחרת רוחני קניין זכות ו/או מסחר סימן ו/או                יוצרים

 של כל אדם ו/או גוף או מוסד אחרים.
 

של פרויקט לפסול הבלעדי, דעתה שיקול פי על הזכות, את לעצמה שומרת Creatives             
 משתתף במידה ולא יעמוד בתנאים של כללי התחרות.

 
של5.4 והעמידה ההרשמה פרטי אמיתות את לוודא הזכות את לעצמה שומרת Creatives            

 המשתתפים והפרויקטים בדרישות התחרות.
 

את5.5 לדרג יוכלו אשר Creatives באתר למשתמשים יוצגו לתחרות המוגשים            הפרויקטים
יהיו Creatives ו סלון אקס יו התחרות, במהלך "לייק". ציון להם ולהעניק              הפרויקטים
טלוויזיונית, מדיה לרבות שיבחרו אופן בכל המשתתפים הפרויקטים את להציג            רשאיות
בפרויקטים הזכויות אחרת. מדיה כל או אחרים פרסום חומרי תערוכות            באינטרנט,

 המוגשים יוותרו בידי המשתתפים המציגים אותם במסגרת התחרות.
 

 
 בחירת המנצחים בתחרות6.

 
פרויקט6.1 לכל הציון האתר, גולשי ידי על ידורגו בתחרות המשתתפים של             הפרויקטים

למקום (פרט הפעילות תקופת לאורך הפרויקט צבר אותו הלייקים מספר לפי             יסוכם
 השלישי אשר ייבחר ע״י צוות התחרות)

  
בפרסים6.2 ויזכו התחרות כמנצחי יוכרזו ביותר הגבוה הציון את שיקבלו המשתתפים             חמשת

  (כמפורט להלן).
 

 
 ציון התחרות הינו סופי ואינו ניתן לערעור.6.3
 
בשעה6.5 ,2015 בינואר, 4 ליום עד בתחרות הזוכים שמות את תפרסם Creatives            

www.creatives.co.il :14:00. תוצאות התחרות יפורסמו בכתובת הבאה 
 
 

 פרסים7.
 

  בכפוף לסעיפים 7.2 עד 7.5 להלן, הפרסים יחולקו לזוכים לפי הפירוט הבא:7.1
 

את(א) קיבל אשר המשתתף הראשון, למקום שהגיעו המשתתפים 3           מבין
יואקס לכנס מלא כניסה כרטיס ב יזכה בתחרות ביותר הגבוה            הציון
Axure RP Pro תוכנת ו הכנס חולצת + הסדנה יום + הכנס יום             סלון:   

V6 
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ב(ב) יזכה שלו, הכולל הניקוד גובה מבחינת השני במקום שיזכה            המשתתף
חווית  קומיס UXHeroל שנתי מנוי + הכנס ליום כניסה           כרטיס
UXVtoday מבית איפיון +ערכת ש"ח) 120 (בשווי החדש         המשתמש
ש"ח)+ערכת 75 (בשווי לאייפון אפיון פנקס +  רספונסיב  בלוק :          

 פרסונות (בשווי 275 ₪)
 
 
גובהג) מבחינת התחרות) צוות השלישי(בחירת במקום שיזכה         המשתתף

מהדורה + הכנס ליום כניסה כרטיס ב יזכה שלו, הכולל            הניקוד
איפיון ערכת החדש, המשתמש חווית  קומיס UXHeroשל         ראשונה
(בשווי לאייפון אפיון פנקס +  רספונסיב  בלוק :UXVtoday          מבית

 75 ש"ח)
 
 
 

 
יזכה שלו, הכולל הניקוד גובה מבחינת הרביעי במקום שיזכה המשתתף            (ד)
החדש המשתמש חווית  קומיס UXHeroשל ראשונה מהדורה         ב
אפיון פנקס +  רספונסיב  בלוק :UXVtoday מבית איפיון          ערכת

 לאייפון (בשווי 75 ש"ח)
 
 
 

של החדש הספר את לקבל זכאי יהא החמישי במקום שיזכה המשתתף             (ה)
: Rosenfeld 

Design for kids          
 
 

 
 

ממועד7.2 ימים 10 בתוך ל"קריאייטיבס" ולהחזיר לחתום יתבקש בפרס פוטנציאלי            זוכה
השימוש זכות ובעל החוקי והבעלים היוצר הוא לפיו תצהיר הזכייה, על             ההכרזה
הכלולים צילום או יצירה כל של הרוחני הקניין כל (כולל הזוכה בפרויקט              הבלעדית

  בפרויקט).
 

  על הזוכה חל איסור מוחלט להעביר ו/או להמחות את הפרס לאחר.7.3
 

ו/או7.4 הזוכים שמות פרסום מיום ימים 10 בתוך בפרס זוכה לאתר יהיה ניתן ולא                במידה
את לקבל סירב הזוכה ו/או התחרות) לכללי (בהתאם בתחרות להשתתף כשיר אינו              הזוכה
שיקול לפי הזכות, את לעצמן שומרות הגרפיים המעצבים ואגודת "קריאייטיבס"            הפרס,
הזכות את לעצמן שומרות כמוכן, אחר. למשתתף הפרס את להעניק הבלעדי,             דעתן

 להחליף את הפרסים המוצעים דלעיל בחלופות דומות או שוות ערך.
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 מימוש הפרסים8.

 
 לא ניתן להחליף את הפרסים ו/או להמירם בכסף.8.3
  

של היח"צ ובחומרי בתערוכה , Creatives באתר ובתמונתו המלא בשמו יפורסם הזוכה 8.4             
 התחרות.

 
 8.5       הזכייה בפרס  הינה עבור משתתף אחד בלבד.

 
 
 
 הגבלת אחריות9.

9.1,Creatives)) ורדיקלפוקס סלון" אקס "יו את משחרר אתה לתחרות,           בהרשמתך
תביעה ו/או טענה מכל שלה המשרה ונושאי יועציה עובדיה, שלה, הבת חברות              שותפיה,

 הקשורה להשתתפותך בתחרות, כולל אך לא מוגבל לתביעות צד ג'.
 

אחריות9.2 או בחבות ישאו לא Creatives)) ורדיקלפוקס סלון" אקס "יו דין, לכל              בכפוף
לא גישה או של גניבה תקשורת/מידע, בהעברת כישלון מחיקה, מחדל, טעות, לכל              כלשהי
או בחבות נושאות אינן "החברות המשתתפים. של לפרויקטים ג' צד ידי על              מאושרת
האינטרנטית, המחשב מערכת של טכניות תקלות עקב פרויקט ו/או מידע לאובדן             אחריות

  השרתים או התוכנה.
 
 
 

 ביטול/השעיה של התחרות10.
כל או טכני כשל רמאות, טרויאני, סוס מחשב, וירוס עקב כמתוכנן התחרות את לקיים ניתן ולא                  במידה
טאלנט" "טופ התחרות, של יושרה או הוגנות האדמיניסטרציה, על השפעה לה שיש כזו לרבות אחרת                 סיבה
לבטל, ו/או בעניין פסול/פלילי חלק לו שהיה משתתף כל לפסול הבלעדי, דעתו שיקול לפי הזכות, את                  שומר

  לשנות או להשעות את התחרות.
 
 
 פרטיות11.

למדיניות ובכפוף התחרות לכללי בהתאם התחרות, לצורכי שלו, אישי פרטי במידע שימוש מאשר               המשתתף
.Creatives הפרטיות של 

 
ובדיקת המשתתף של זיהוי לבצע מנת על האישי במידע שימוש לעשות רשאית תהיה Creatives כן,                 כמו

  זכאותו להשתתף בתחרות.
* * *  

  


