
 חיים חברה"תקנון "

 .גברים ונשים כאחדאך מיועד ל ,מטעמי נוחות זכרתקנון זה מנוסח בלשון 

חיים חברה" עבור עמוד האינסטגרם " :בנושאצילום עורכת תחרות  פקולטה למדעי החברהה .1

   הפייסבוק של הפקולטה.ו

 זכייה: .2

 ₪ 500 -מקום ראשון .א

 ₪. 250מקום שני שובר מתנה לאקדמון על ס"ך  .ב

 ₪.  100מקום שלישי שובר מתנה לאקדמון על ס"ך  .ג

  :השתתפות .3

להשתתף סטודנטיות וסטודנטים של האוניברסיטה העברית שישלחו לכתובת זכאים  .א

 .מדעי החברה ים בהקשר שלשל רגע המייצג את חיי הסטודנטתמונות  המייל

" חיים חברה" הכותרתעם  social.life@mail.huji.ac.ilל: יש לשלוח את התמונות למיי .ב

מיקום ושעה , פרטי ההתקשרות, תיאור כל תמונהאת  בגוף הדוא"ל. יש לציין םהצלושם 

 .ביום של הצילום

 .600X800תמונות ברזולוציה של מינימום  לשלוחיש  .ג

 הפקולטה.של והאינסטגרם התמונות שישתתפו יפורסמו, כולן או חלקן, בעמוד הפייסבוק  .ד

זכויות היוצרים בתמונות  א בעלוכי ה מצהיר במשלוח התמונות לאוניברסיטה הסטודנט .ה

לעשות שימוש בתמונות  פקולטהל מאשר מפרה זכויות של צד ג'. הסטודנט וא אינווכי ה

רשאית לפרסם  שהפקולטהיודגש  .והאינסטגרם יסבוקלרבות עמוד הפי ,למטרות פרסום

 .את כל התמונות, גם תמונות שלא זכו בתחרות או בהגרלה

ים קשר עם הזוכ הפקולטהתיצור  בחירת התמונה המנצחתלאחר עריכת התחרות ו .ו

 בפרטי ההתקשרות. ינתהמצויבאמצעות כתובת המייל 

 .משפחותיהםעובדי האוניברסיטה ובני לא רשאים להשתתף בתחרות  .ז

  :ובחירת התמונה המנצחת עריכת התחרות .4

יום  9.4.2019עד ליום  שלעילאשר יעמדו בתנאים  יםתיערך בין המשתתפ התחרות .א

 .טתשע שלישי ד' ניסן

והצגתם לפאנל שענו על דרישות התחרות,  ותהתמונהתחרות תיערך על ידי בחירת  .ב

 .הפקולטהשופטים המורכב מאנשי 

גיוון, חשיבה מקורית,  ילום,איכות הצ: בין הקריטריונים שיישקלו ע"י הפאנל הבוחר .ג

 .יצירתיות

או להחליט שלא לבחור אף זוכה בתחרות מכל  דרשאית לבחור יותר מזוכה אח הפקולטה .ד

 .סיבה שהיא

עד ליום  עילבתנאים של נבחרו )סעיף ב'(אשר  תמונותתיערך בין ה בחירת התמונה .ה

 שני. , יום"ט י' בניסן 15.4.2019

mailto:social.life@mail.huji.ac.il


ימי עבודה מיום  30בתוך  - מפרטי ההתקשרותהודעה על הזכייה תישלח לזוכה בדוא"ל  .ו

 .נצחתמבחירת התמונה ה

 

 :מימוש הזכייה .5

  .הזכייה הנה אישית ולא ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף .א

הפקולטה למדעי החברה, במשרדי  בתוקף סטודנטתעודת בכפוף להצגת איסוף הפרס יהיה  .ב

  (.3קומה  7גוש משרד הדיקן )

 הפקולטהבתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה, רשאית  תוממש את זכיייבאם הזוכה לא  .ג

וכן לערוך הגרלה  ,למסור את הפרס לזוכה שהגיע למקום השני בתחרות, וכן הלאה

 .מחודשת

 

  :תנאים כלליים .6

בתקנון על שומרת לעצמה את הזכות, לבטל או לשנות חלקים בתחרות או בהגרלה או  הפקולטה

קול דעתה הבלעדי במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה יפי ש

את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת או בשל כל סיבה  יםכדי למנוע מהמשתתפ

 .תהיה רשאית להעביר את הפרס לתחרות אחרת או לבטלו הפקולטהאחרת. 


