תקנון "זהירות אוצר" חידון – בטיחות ובריאות בעבודה

.1

כללי
1.1

כללי תקנון זה נועדו להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל חידון דן חמיצר לבטיחות ובריאות
בעבודה ,לשנת ) 2017להלן – החידון( הנערך על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות.

1.2

באמצעות ההשתתפות הפעילה בחידון ,מסכים ומאשר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא
מסכים לתנאיו.

1.3

החידון יערך באמצעות שיר חידה שיופץ ברשת  +דף נחיתה )מיני סייט( שיקושר לאתר
המוסד לבטיחות ולגיהותwww.osh.org.il .

1.4

המוסד לבטיחות ולגהות ישמור על פרטיות מוסרי המידע ולא ימסור את המידע לצדדים
שלישיים ,אלא לצורך חידון זה .הצעות פתרון שישלחו באופן בלתי הגון ו/או שיגיעו בדרך
בלתי ראויה ו/או בלתי הוגנת – יפסלו.

1.5

המוסד לבטיחות וגהות לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי
כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או במעשה ו/או מחדל שלו.

1.6

ההשתתפות בחידון הינה באחריות המשתתף .המוסד לבטיחות ולגיהות לא ישפה ו/או יפצה

1.9

משתתף בשל כל נזק ו/או אבדן מכל סוג ומין שהוא שיגרם לו בשל השתתפותו בחידון.
בכל מקרה של סתירה בין פרסום אחר לבין האמור בתקנון זה – יגבר האמור בתקנון.

.2

החידון
 2.1החידון יחל ביום  11.01.2017ויסתיים ביום ) 27.4.2017להלן – תקופת החידון (.
 2.2החידון יתבצע בשני חלקים ,כפי שיפורט להלן.
 2.3ההכרזה על הזוכה בחידון תתקיים החל מיום  , 27.4.2017במועד שיחליט המוסד לבטיחות
ולגהות .מועד זה נקבע כמועד הסמוך ביותר ליום הבטיחות העולמי ) 28באפריל מידי שנה(
 2.4חלקו הראשון של החידון יתקיים בין התאריכים  15.3.2017 – 11.01.2017החלק השני של
החידון – חידון הגמר האינטרנטי  ,ייערך ביום 20.4.2017
 2.5המוסד לבטיחות ולגיהות יהא רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת החידון ו/או כל חלק
ממנו ,לפי שיקול דעתו ו/או לבטלו לפי שיקול דעתו.

.3

השלב הראשון של החידון
3.1

בשלב הראשון של החידון יפורסם באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות וברחבי
הרשתות והמדיה כתב חידה שחיבר החידונאי דן חמיצר .כתב החידה יהיה בסגנון "חפש את
המטמון בשיר" .כתב החידה יכלול סרטון ושיר ובו שורות חידה שמצפינות רמזים למציאת
צמד מילים אותן יש לגלות .בצמוד לכתב החידה יימצא הסבר שישלח את המתמודדים לאתר
המוסד לבטיחות ולגיהות.
סרטון כתב החידה יפורסם באתר המוסד שכתובתו ) www.osh.org.ilלהלן" :האתר"( ובכל
אתר אחר שיארח אותו ,בהסכמת המוסד לבטיחות ולגיהות וכן יופץ ברשתות החברתיות
ובמדיה .
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כתב החידה המחייב הוא כתב החידה הרשמי אשר נוצר על ידי דן חמיצר עבור המוסד
לבטיחות ולגיהות ,והוא בלבד .המוסד לבטיחות ולגיהות לא יהיה אחראי במקרה של שינוי
בגרסת כתב החידה שלא אושר על ידו.
3.2

מועד פרסום כתב החידה של השלב הראשון יקבע על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות.

3.3

פתרון כתב החידה הינו צמד מילים שנקבעו על ידי יוצר כתב החידה והמוסד לבטיחות
ולגיהות .לא תתקבל תשובה שונה מהפתרון שנקבע כאמור.

3.4

לצורך פתרון כתב החידה ניתן להיעזר בפרסומי המוסד לבטיחות ולגיהות באתר שבכתובת
זו .www.osh.org.il

3.5

משתתף בשלב הראשון יחשב מי שנרשם ושלח פתרון מתוך דף הנחיתה של המיזם והשאיר
את כל פרטי ההתקשרות עימו כפי שנתבקשו באתר.

3.6

תשובות שתינתנה באתר המוסד לבטיחות ולגיהות או באתרים אחרים או בכל דרך אחרת,
לא תתקבלנה.

3.7

המערכת ממוחשבת תרשום את מועד קבלת הפתרון ,תוכנו וזהות השולח.

3.8

כל פתרון שיתקבל במערכת יזכה את שולחו בתשובה "תודה  ,תשובתכם נקלטה ובאם היא
נכונה ,תקבלו בתום השלב הראשון של המשחק זימון לשחק בשלב הגמר .בהצלחה".

.4

השלב השני של החידון
4.1

בתום השלב הראשון של החידון ,במועד שנקבע על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות ,יקבלו כל
שולחי הפתרונים הנכונים לכתב החידה של השלב הראשון ,מסרון זימון להשתתפות בשלב
השני של החידון ,הוא שלב הגמר .המסרון יכלול הודעה על היום והשעה בהם ייערך שלב
הגמר.

4.2

שלב הגמר יערך ביום  20.4.2017בין השעות  16:00 – 13:00או בכל מועד אחר שיקבע על ידי
המוסד לבטיחות ולגיהות.

4.3

שלב הגמר  :במועד ובשעה היעודה שנקבעה ונשלחה למתמודדים ,תעלה בדף הנחיתה של
המשחק -כתב חידה שמצפין מילה אחת שאותה ניתן למצוא באתר המוסד לבטיחות ולגיהות.

4.4

שלושת המשתתפים הראשונים בשלב הגמר שישגרו בספח הפתרון שבדף הנחיתה  ,את
הפתרון הנכון יוכרזו כזוכים בפרסים וזאת לפי סדר הגעת המסרונים.

.5

פתרון כתבי החידה
5.1

פתרון כתבי החידה ,של שני שלבי החידון ,יופקד טרם פרסום כתב החידה הראשון ,בידי
עו"ד אילן גולדשמידט מגולן ,גולדשמידט ושות' עורכי דין להלן" :הפתרון המופקד"( .פתרון
כתבי החידה ימסרו לו במעטפה סגורה והם ישמרו בכספת שבמשרדו .המעטפה תפתח לאחר
שיוכרז הזוכה הסופי בחידון ,או אם תתעורר מחלקות לגבי פתרון איזה חלק מכתב החידה.

5.2

הפתרון המופקד של כל אחד מחלקי כתב החידה יהיה הפתרון המחייב .הצעת פתרון אחרת
שתהיה שונה מהפתרון המופקד ,לא תחשב לפתרון החידה ,אף אם המדובר בפתרון אפשרי
של החידה.
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5.3

פתרונות לא יחשבו כנכונים אלא אם יתאמו במדויק את הפתרון המופקד .שוני בתו כזה או
אחר בין הפתרון המופקד ובין פתרון מוצע או מתן פתרון מוצע הכולל את מילות הפתרון
המופקד אך בסדר שונה ,יפסול את הפתרון המוצע.

5.4

לא יתקבלו פתרונות שאינם בשפה העברית.

5.5

לא יתקבלו פתרונות אם הם כוללים את הפתרון המופקד בנוסף על מילים נוספות.

5.6

המוסד בטיחות ולגיהות יראה את הצעת הפתרון של המשתתף כזו שהתקבלה במחשבי
מערכת הניהול של החידון.

5.7

משתתף רשאי להציע יותר מהצעת פתרון אחד אך בכל מסרון ו/או תשובה לאתר יימסר
פתרון אחד בלבד.

5.8

הפתרונות המוצעים על ידי המשתתפים ייבדקו על ידי דן חמיצר וצוותו.

5.9

המוסד לבטיחות ולגיהות לא יהא אחראי אם ארעה תקלה כלשהי ,מכל סוג ,לרבות ברשת
התקשורת ו/או במסרונים ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל שיש בה כדי להשפיע על
התנהלות החידון לרבות אי הגעת מסרונים בכלל ו/או תשובות לאתר ו/או מועד ההגעה ו/או
אופן ההגעה.

 5.10הפתרון המופקד ,הוא הפתרון היחידי המקובל לשני שלבי החידון יתפרסם בתום תקופת
החידון באתר המוסד לבטיחות וגהות.
 5.11החלטת המוסד לבטיחות ולגיהות ביחס לזוכים היא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

.6

הזוכים והפרסים
6.1

הפתרון הנכון הראשון שיגיע בשלב הגמר למערכת הממוחשבת של המשחק  ,יחשב כזוכה
בפרס .הפתרון השני הנכון שיגיע למערכת הממוחשבת של המשחק יהיה השני  ,השלישי
הנכון שיגיע יהיה השלישי וכן הלאה.

6.2

הזוכה בשלב הגמר יזכה ב.₪ 10,000 -

6.3

הודעות על הזכייה  ,הזוכה והפתרונים הנכונים לחידות ,יעלו באתר מיד עם סיום כל שלב.

6.4

הודעה במייל ובטלפונית לפי מספר הטלפון שנקלט במחשבי המערכת הממוחשבת יימסר
לזוכה.

6.5

אם לא הצליח המוסד לבטיחות ולגיהות ליצור קשר עם זוכה בפרס בתוך  30ימים ממועד
ההכרזה על הזכייה אזי יבוטל הפרס או שיועבר לזוכה אחר הבא שני במיקומו בפיצוח חידת
הגמר ,לפי שיקול דעת המוסד לבטיחות ולגיהות ,וכן הלאה .החלטת המוסד בעניין זה לא
תהיה ניתנת לערעור.

6.6

מועד קבלת ההצעות לפתרון יקבע אך ורק לפי רישומי המערכת הממוחשבת .רישומים אלה
הינם סופיים ובלתי ניתנים לערעור.

6.7

הפרס יינתן אך ורק לאדם שיציג בפני נציגי מנהלי המוסד לבטיחות ולגיהות את פרטי זהותו
כפי שנרשמו בעת קליטת פרטיו במערכת.

6.8

במידה והזוכים בפרס הראשון הם קבוצה כגון כיתת בית ספר או כל קבוצה אחרת
שהתארגנה לצורך השתתפות בחידון והקבוצה זכתה בפרס – מי שיקבל את הפרס לידיו יהיה
זה אשר רשום במערכת כשולח התשובה והוא יהיה אחראי בלעדית לחלוקת הפרס לידי
הקבוצה.
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משתתף קטין ,השתתפותו וכן זכייתו בפרס ,אם תצא לפועל ,תהיה כפופה לאישור

6.9

אפורטרופסיו החוקיים.
 6.10הפרס יוענק לזוכה בתוך  30יום מיום ההכרזה על הזכייה.
.7

צילום ופרסום
7.1

המוסד לבטיחות ולגיהות יהיה רשאי לפרסם את שם הזוכה ותמונתו באמצעי התקשורת
השונים ו/או בכל הפרסום.

7.2

המסד לבטיחות ולגיהות יהא רשאי להתנות את מסירת הפרס בקיום ראיון של הזוכה
באמצעי תקשורת שונים בתאום עם המוסד לבטיחות ולגיהות.

.8

ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי המוסד לבטיחות ולגיהות ברח' מזא"ה  22בתל אביב או באתר
האינטרנט של המוסד www.osh.org.il

.9

איסור השתתפות
ההשתתפות במבצע אסורה על כל המעורבים בהפקת המשחק ובני משפחותיהם וכן על עובדי המוסד
לבטיחות ולגיהות ובני משפחה מקרבה ראשונה וכן על עובדי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה ובני
משפחותיהם מדרגה ראשונה.

.10

כללי

10.1

למען הסר ספק מובהר ,כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו /או ויתר על

הפרס מטעמים השמורים עמו ,תהיה המוסד לבטיחות ולגיהות רשאית להעניק את הפרס
למשתתף אחר .הזוכה בפרס שויתר על הפרס ,או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המוסד לבטיחות ולגיהות ו/או מי מטעמו
בגין אי חלוקת הפרס.
 10.2המוסד לבטיחות ולגיהות שומר לעצמו את הזכות לקבוע ו\או לשנות את זמן מימושו הסופי
של הפרס ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהודעה מוקדמת ,וללא אפשרות ערעור על
כך.
 10.3הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו\או לפדיון בכסף או
בשווה כסף ,אלא בהסכמת המוסד לבטיחות ולגיהות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתו
הבלעדי.
 10.4המוסד לבטיחות ולגיהות שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת
ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 10.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה ,או מסירת פרטים
אשר אינם מדויקים על ידי המשתתף ,עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
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.11

למען הסר ספק ,החידון לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  224לחוק העונשין התשל"ז
 ,1977 -וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

