
 רייב פורים  –תחפושות תקנון לתחרות 

 . רחובותתושבי    12-18נוער בגילאים  אשר מיועדת למקיימת את התחרות    מחלקת הילדים והנוער .1

, ניתן יהיה  16:00שעה  ב  2021לפברואר    22-העד    2021לפברואר    12-ימים שבין ה במהלך ה .2
 העירונוער כמופיע בפרסום.תמונה עם תחפושת לפייסבוק/ אינסטגרם של לשלוח 

תחפושות שיעלו לשלב הגמר של התחרות אשר יתקיים בשידור    5התחפושות שישלחו, יבחרו  מבין   .3
 . 24.2.2021"רייב פורים" ב

 עם התחפושת אותה שלחו קודם.המתחרים שעלו לגמר יעלו לשידור דרך זום מחופשים  .4

ע"י   .5 ייקבע  ויש לה וועדה שתתקיים  צוות השופטים בתחרות  והנוער    בראשות ממחלקת הילדים 
  .ולבחירת הזוכה  התחפושותזכות בלעדית לקבוע קריטריונים לדירוג 

 . 24.2.2021בשידור "רייב פורים" מאולפן העירולייב ב הזוכה יוכרז  .6

 ושת המקומות הראשונים הינם: כיסא גיימרים, רמקול נייד ואזניות. ים שלהפרס .7

והנוער .8 הילדים  לבטלה  מחלקת  או  התחרות  תנאי  את  לשנות  זכותה  על  ולמשתתפי   שומרת 
התחרות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם שינוי ו/או סיום  

 .התחרות כאמור לעיל

ו/או  היובהר כי חל איסור על עובדי   .9 והנוער    /  החברה העירוניתעירייה  רחובות  מחלקת הילדים 
  .בתחרות זולהשתתף 

שנשלח  צילום  הלפרסם את  למחלקת הילדים והנוער  השתתפות בתחרות תהווה אישור והסכמה   .10
יש לצרף    18מתחת לגיל  .משפחתו שמו ושםבצירוף  שלה והאינסטגרם בדף הפייסבוקלתחרות, 

 אישור הורים חתום. 

מצהיר ומתחייב כי  בעצם השתתפות בתחרות ו/או העלאת תוכן ו/או שליחתו לתחרות, המשתתף  .11
התוכן הינו יצירה מקורית שלו, שנעשתה על ידו, וכי אין בה משום הפרה ו/או פגיעה בזכות כלשהי 
ו/או קניין של צד שלישי כלשהו לרבות דיני זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות כלכליות, זכויות 

 .'דיני הגנת הפרטיות וכומבצעים, סימני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, דיני לשון הרע, 

והנוער    .12 הילדים  להשתתף מחלקת  הזכות  את  ממשתתף  לשלול  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
מחלקת  בתחרות באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתו אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של  

כל דין  הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של  הילדים והנוער
פעילותו אינה משרתת את המטרה לשמה נערכה התחרות מחלקת הילדים והנוער  ו/או אשר לדעת  

 .או מי מטעמהבמחלקת הילדים והנוער ו/או אשר פוגעת 

לא תישא באחריות בהפרה הקשורה לזכויות יוצרים או  מחלקת הילדים והנוער  ובהר בזאת, כי  מ .13
 .ת התחרותכל זכות אחרת הקשורה בצילום שהוגש במסגר

השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מסכים   .14
 .לתנאי התחרות כמפורט בתקנון

 .תקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הוראות התקנון מיועדות לגברים ונשים כאחד*


