
  

 

 

בין משתתפי כנס  מוצרי אינטלהגרלת  תקנון

Technion GE 
 

לצורכי נוחיות, ייעשה שימוש בלשון זכר,  לפעילותבכללים אלה ובכל פרסום הנוגע 

 אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין.

 

 כללי .1

. במהלך טכנולוגי לישראלכנס גיוס בטכניון, מכון יתקיים  26.12.2018בתאריך  .2

הכנס תתקיים פעילות בדוכן אינטל במהלכה יאספו פרטי המשתתפים באמצעות 

מוצרים עם דף נחיתה אינטרנטי. בין המשתתפים שימסרו את פרטיהם יוגרלו 

 לכל משתתף זכאות לזכייה בפרס יחיד. (.הפרסים")להלן "רכיב אינטל 

 

גרלות לפרסומת מסחרית לפי ההגרלה נערכת עפ"י ההיתר הכללי לעריכת ה

 . 1977חוק העונשין, התשל"ז 

 

תקופת רשאית להאריך, לקצר או לשנות את  והינה הפעילותעורכת הינה אינטל 

התחרות , להוסיף זוכים, לשנות את מועד בחירת הזוכים וכן לבטל את הפעילות

פי -לרבות שינוי כללים אלה, על הפעילותו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם 

שהיא תהיה חייבת לנמק את  שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי

ובכפוף לאישור הממונה וע"פ ההיתר הכללי לעריכת הגרלות החלטתה 

ושמות  הפעילותתוצאות . 1977לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 

 יתנים לערעור.יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי נ בההזוכים 

 

 הגדרות .2

יוכלו למסור  במהלכו 26.12.2018בתאריך  "הפעילות"תקופת 

דף נחיתה באמצעות  המשתתפים את פרטיהם

  .ייעודי

 

הגשת מועמדות להגרלה באמצעות מסירת   "הפעילות"

 בדוכן אינטל אינטרנטי נחיתה דף בפרטים אישיים 



למסור פרטים ניתן  דף נחיתה אינטרנטי במסגרתו דף אינטרנטי""

אישיים של המעוניינים להשתתף בהגרלה ולקבל 

 מידע על אפשרויות העבודה באינטל.

 

לסטודנטים וסטודנטיות שלומדים הפעילות פתוחה  "משתתף"

בטכניון וימלאו טופס השתתפות באירוע הגיוס 

ובני  למעט עובדי אינטלשהינו תושב מדינת ישראל, 

משפחותיהם, וכן עובדי משרד סומך חייקין ובני 

 משפחותיהם.

 

יקבל כרטיס גירוד זוכה, ויציג אותו משתתף אשר    "ים"זוכ

 14:45 –לנציגי אינטל במתחם עד סוף הפעילות 

 יקבל את המוצר שיופיע לו על הכרטיס

 

 26.12.2018 ביום  "ה"מועד בחירת הזוכ

שמות  מויפורס 15:00בשעה  26.12.2018 ביום            ""פרסום הזוכה

 בדוכן אינטל ויוענקו הפרסים במעמד זההזוכים 

 

  "ים"הפרס

A Laptop Yoga  

A NUC I5 

Compute Stick 

Intel® RealSense™ Depth Camera D415 

CPU Core i9900K 

2 Drones DJI TELLO 

3 Neural Compute Stick 

לא ניתן להמיר את הפרסים בפרס אחר, בכסף הפרס אישי ואינו ניתן להעברה. 

 או בזיכוי כספי כלשהו.

 

  דוכן אינטל.בטכניון Technion GEכנס   : "הפעילות"אתר 

 

 ישראל בע"מחברת אינטל   :"הפעילות"עורכת 

    



במסגרת  התחרותדי עורכת י-על פורסםת הפעילות ":הפרסומת מודעת"

 Technion GEכנס 

 

  הפעילותהוראות  .3

אחד הפרסים להשתתף בהגרלת במסגרת הפעילות, יוצע למשתתפים  3.1

 בדף אינטרנטי. )"הפרסים"( באמצעות מסירת פרטיהם המפורטים לעיל

במסגרת האירוע הסטודנטים ידרשו למלא טופס השתתפות במחשב או בטלפון  3.2

הנייד. ממלא הטופס, יקבל במקום כרטיס גירוד. על הסטודנט להציג כרטיס זוכה 

אינטל על  דוכן)?(ל 14:30אינטל בשטח המתחם ולאחר מכן להגיע בשעה לנציג 

 מנת לקבל את הפרס. 

לצורך במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים למסור את פרטיהם האישיים  3.3

פעילות זו, ולשם יצירת קשר מטעם עורכת התחרות בנוגע להזדמנויות פיתוח 

המשתתף הינו האחראי הבלעדי , ולא יועברו לשום גורם אחר. וגיוס עובדים קריירה

והוא מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה נגד ימסור לפרטים ולמידע האישי אותו 

אחריות על אם בחר לציין את פרטיו. ה ופרטיותפגיעה בעורכת הפעילות בגין 

יודגש כי מסירת הפרטים  הקלדת הפרטים האישיים חלה על המשתתף בלבד.

בלבד, כך שהם אינם חשופים לכל, אלא רק  הדף האינטרנטיהינה במסגרת 

 לעורכת הפעילות.

הפרטים האישיים בטופס ההשתפות ישמרו לצרכי מחלקת הגיוס על פי הגדרות  3.4

 .הפרטיות המצויינות בטופס כנ"ל ובהתאם לנהלי אינטל העולמית

ובכללן עמודי הפייסבוק  בערוצי התקשורת של החברהעורכת הפעילות תפרסם  3.5

 הזוכים ותמונתם.את שמות אינטל והאינסטגרם של 

-14:30בין השעות  26.12.2018ביום תכריז על שמות הזוכים עורכת הפעילות  3.6

15:00 

, הפרס 15:00עד השעה  26.12.2018המשתתף לא יגיע לקבל את הפרס בבמידה ו 3.7

 יבוטל

 

 תחרותההשתתפות ב .4

 . ה בלבדומעל 18להיות בגיל  בפעילותעל המשתתפים  4.1

 .ישראלמדינת על המשתתפים להיות תושבי  4.2



ובני משפחותיהם, וכן עובדי משרד סומך חייקין ובני משפחותיהם עובדי אינטל  4.3

 זו.  בפעילותלהשתתף רשאים אינם 

מוקנית לכל משתתף, אם עמד בכל תנאי כללים  פעילותזכות ההשתתפות ב 4.4

 .ונכנס לדוכן הגיוס של אינטל בכנס הגיוס אלו

יכולה להכריז באופן  הפעילותמסכימים בזאת כי עורכת  בפעילותהמשתתפים  4.5

 ציבורי על הזוכה בתחרות.

 

 הבחירת הזוכ .5

באמצעות חלוקת כרטיסי  26.12.2018לאורך הכנס בתאריך יערך תההגרלה  5.1

גירוד למשתתפים. הפרסים יוענקו לזוכים בסיום האירוע. ההתכנסות 

 14:30-15:00והחלוקה יתבצאו בין השעות 

רואה חשבון של החברה המשמש כמפקח על ההגרלה תיערך בנוכחות  5.2

 ההגרלה, או נציג מטעמו.

 פרטי רואה החשבון:

 סומך חייקיןמשרד  –רו"חערן שלו, 

 , תל אביב17הארבעה רחוב 

 

 ובנוכחות נציג מחלקת הגיוס הרלבנטי של עורכת הפעילות.

 

אינו ו/או ש ונמצא שלא עמד בכללים זכה בתחרותמשתתף בכל מקרה בו  5.3

עשה שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות ש, ו/או עומד בתנאי "משתתף"

 הפעילותתהיה עורכת ן של אחרים, , בין שלו וביאו כל פעולה שלא כדין

אחרים אשר תוצאותיהם שונו  שתתפיםזה ו/או משתתף רשאית לפסול מ

 בעקבות פעולות כאמור לעיל.

 

 אחריות .6

ו/או אירוע במקרה של תקלה ו/או טעות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .6.1

, תרשאי הפעילות כתהיה עורת, "(התקלהאחר בלתי צפוי )להלן ביחד: "

ובכפוף לאישור הממונה וע"פ  והמוחלטהבלעדי  הפי שיקול דעת-לע

ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, 

לשנות את המועדים הקשורים , תחרותלבטל את ה ,1977התשל"ז 

ידי הוספה, -אלה )על ומכלליםתחרות , לשנות כל תנאי מתנאי התחרותל



, ו/או מהותו ו/או שיעורו לחלוקה עומדה הפרסגריעה או שינוי(, לשנות את 

מצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב תאו לנקוט בכל פעולה אחרת כפי ש

 בפעילות.יב כל משתתף ותחי לכללים אלהכתוספת 

לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת  הפעילותעורכת  .6.2

)לרבות רשת תקשורת מחשבים(, ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול 

ואתר האינטרנט ו/או של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול  הפעילות

 (, והיא לא"התשתית והמערכות"ואתר האינטרנט )להלן ביחד:  הפעילות

שא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות, ית

לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית 

 והמערכות. 

לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד  הפעילותעורכת  .6.3

  ובקשר עם קביעת הזוכים. תחרותהנתונים במסגרת ה

ובין  כל תקלה או ליקוי בקשר לפרסיםאחראית לעורכת הפעילות לא תהיה  .6.4

עם .היתר, לא תהיה אחראית להחליפם או לתקנם לאחר מסירתם לזוכה

, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או תחרותהשתתפותם ב

זה, על  7אמור בסעיף כבכל הקשור לפעולות  הפעילותטענה כנגד עורכת 

והמתחרים מוותרים על כל  כן, המשתתפים-כל סעיפי המשנה שבו. כמו

דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף )לרבות הוצאות ישירות 

 פגיעה לרבות, כאמור פעולותה בו/או עקיפות( שייגרמו להם עק

 . בפרטיותם

 

 שונות .7

יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור  הפעילותמובהר בזאת, כי רישומי עורכת  .7.1

, הפעילותלמסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת 

 ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלו לבין פרסומים   .7.2

 גבר האמור בכללים אלה. , יתחרותאחרים בכל מדיה שהיא בקשר עם ה

 הפעילותויועמדו לעיון במשרדי עורכת  הפעילותכללים אלה יימצאו באתר   .7.3

 בתיאום מראש.

מאשרים המשתתפים והמתחרים את  בפעילותבעצם השתתפות  .7.4

את הזכות לפרסם  הפעילותהסכמתם לאמור בתקנון זה, ומקנים לעורכת 



למשתתפים  .םולהשתמש בפרטים לצורכי גיוס עתידיי את שמותיהם

 .הפעילותולמתחרים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת 

המצויים בלינק הבא יחולו על   Intel's Online Privacy Notice הכללים בעניין .7.5

 :ועל המשתתפים הפעילות

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/worldwide-candidate-

privacy-policy.html?wapkw=privacy+policy    


