תקנון פעילות כנס תזונה מונעת
.1

.5

.1
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כללי
.1.1

אלטמן בריאות שותפות כללית (להלן " -אלטמן") עורכת פעילות נושאת פרסים במסגרת כנס
"תזונה מונעת" שיערך ביום  51.2.5.12עד ליום  51.2.5.12בשעות  ,231.-103..ביתן  ,1.גני
התערוכה ,תל אביב (להלן " -הפעילות" ו" -הכנס" ,בהתאמה).

.1.5

בפעילות זכאים להשתתף כל המבקרים בכנס ,אשר מילאו אחר כל התנאים המוקדמים לפי סעיף
 1להלן ועמדו בתנאי תקנון זה (להלן " -המשתתפים").

מועד הפעילות
.5.1

הפעילות תתקיים ביום  51.2.5.12ועד ליום  51.2.5.12משעה  231.ועד שעה ( 103..להלן " -מועד
הפעילות").

.5.5

אלטמן ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות ,להאריך ,לקצר ,להפסיק או לבטל את הפעילות
ו/או מועד הפעילות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר אלטמן ושתוקפה יהיה
מיידי או בכל מועד אחר שתבחר אלטמן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .מוסכם כי הודעה כאמור
תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע או בקשור לאמור.

הפעילות
.1.1

במסגרת הפעילות ,נדרשים המשתתפים להשיב על השאלה למה דווקא הם צריכים למבקר
במוזיאון החיידקים שבאמסטרדם (להלן " -השאלה").

.1.5

בסוף תקופת הפעילות צוות שופטים מטעם אלטמן יבחר משתתף אחד שענה על השאלה באופן
המקורי ו/או היצירתי ו/או המעניין ו/או המרגש ביותר ואשר יזכה את המשתתף שענה בפרס
מתנת "אלטמן" ,כמפורט להלן ,ובלבד שעמד בכל הוראות תקנון זה.

.1.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את
זכויות וחובות המשתתפים ואלטמן בקשר להשתתפות בפעילות .בעצם השתתפות בפעילות,
מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי חוזר.

תנאים מוקדמים להשתתפות בפעילות וזכאות לזכייה
.1.1

רק משתתפים אשר מילאו אחר כל התנאים הבאים במצטבר ,יהיו זכאים להשתתף בפעילות
ולהיות מועמדים לזכייה בפרס3
.1.1.1

המשתתף שילם עבור השתתפותו בכנס.

.1.1.5

המשתתף מילא את הפרטים הנדרשים להשתתפות בפעילות באופן מלא על גבי
הגלויה (להלן " -הגלויה").

.1.1.1

המשתתף קיים את הוראות תקנון זה ומסכים לתנאיו .יצוין כי בעצם השתתפותו
בפעילות המשתתף מאשר את הסכמתו לתנאי תקנון זה.

-5.1.1.1

.1.5

.2

משתתף אשר לא עמד בכל התנאים האמורים לעיל ,ו/או בהוראות תקנון זה ,לא יוכל להשתתף
בפעילות ולא יהיה זכאי לפרס ,ואם זכה בפעילות תהא אלטמן רשאית לפסול את זכייתו ,והכל
על פי שיקול דעתה של אלטמן ו/או מי מטעמה וללא צורך בהודעה למשתתף .במקרה של פסילת
משתתף כאמור לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

ההשתתפות בפעילות
.2.1

.0

בעצם השתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לכך שאלטמן תעשה שימוש בפרטיו
לקבלת דברי פרסומת ותכנים אחרים בדיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר והדואר
האלקטרוני.

אופן ההשתתפות בפעילות3
.2.1.1

על המשתתף לענות על השאלה "כדאי שאני אזכה ,אטוס ואבקר במוזיאון
החיידקים באמסטרדם כי".

.2.1.5

משתתף שענה על השאלה באופן היצירתי ו/או המקורי ו/או המרגש ו/או המעניין
ביותר יהיה זכאי לפרס.

.2.5

אלטמן ו/או מי מטעמה רשאים לפסול ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,כל משתתף בפעילות אשר
הפר הוראה מתקנון זה ,ובמקרה כאמור לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע
לכך.

.2.1

כל משתתף רשאי להשתתף למלא את הגלויה פעם אחת בלבד בכל ימי הכנס.

.2.1

כל משתתף יהיה רשאי לזכות פעם אחת בלבד.

.2.2

ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות.

.2.0

למען הסר ספק מובהר ,כי עצם ההרשמה ו/או ההשתתפות בפעילות אינה מזכה את המשתתף
עצמו בפרס כלשהו.

בחירת הזוכים
.0.1

כאמור ,רק משתתף אשר עמד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות בפעילות ,כפי שפורטו לעיל,
יהיה זכאי להשתתף בפעילות ולזכות בה ,בהתאם להוראות תקנון זה.

.0.5

התשובות יישפטו על ידי שלושה שופטים בפעילות אשר יהיו נציגי חברת אלטמן .ההחלטה בדבר
התשובה הזוכה תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים כאשר הקריטריונים לשיקול
הדעת יהיו ,בין היתר 3מהי התשובה המרגשת ביותר ו/או היצירתית ביותר ו/או המקורית ביותר
(וכיו"ב) מבין התשובות המשתתפות בפעילות.

.0.1

ההחלטה בדבר הזוכה תהיה סופית ומוחלטת .מובהר כי לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה מכל סוג לענין זה.

-1.7

.2

הודעה לזוכים
.7.1

לאחר בחירת הזוכה ,כאמור בסעיף  0לעיל ,תישלח למועמד לזכייה הודעת  S.M.Sו/או בדואר
אלקטרוני בה יתבקש המועמד להשיב (ולמסור את פרטיו לצורך תיאום קבלת הפרס) (להלן -
"הודעת אימות הפרטים").

.7.5

במידה ולא יעלה בידי אלטמן ליצור קשר עם המשתתף המועמד לזכייה ו/או לא נוצר קשר כאמור
מכל סיבה שהיא ,בתוך  11ימים ממועד האירוע ,יפסל המשתתף המועמד לזכייה ויאבד את
האפשרות לזכות בפרס ,ולא יהיו לו כל טענות בגין כך .במקרה כאמור ,אלטמן ו/או מי מטעמה
יהיו רשאים (אך לא חייבים) לפנות למועמד הבא לזכייה.

.7.1

מועמד לזכייה שמסר את הפרטים הנדרשים ,ונוצר קשר בינו לבין אלטמן ו/או מי מטעמה
ופרטיו אומתו והוא נמצא זכאי לזכות בפרס ,יוכרז כזוכה.

.7.1

לאחר בחירת הזוכה ,תימסר או תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בפרס (להלן " -הודעת
הזכייה").

.7.2

רק קבלת הודעת זכייה המודיעה למשתתף על זכייתו בפרס ,תהווה אישור בדבר הזכייה לצורך
קבלת הפרס ,בכפוף לעמידת הזוכה בכל הוראות תקנון זה.

מימוש הפרס
.2.1

כל זוכה אשר קיבל הודעת זכייה יוכל לממש את הזכייה במועד ובמקום שיפורטו בהודעת הזכייה
וכפי שיתואם עימו ע"י אלטמן ובהתאם לתנאים ולמועדים הנוחים לאלטמן .אלטמן ו/או מי
מטעמה יהיו רשאים לשנות את מועד המימוש האמור לפי שיקול דעתם הבלעדי ,ולזוכה לא יהיו
טענות בגין כך.

.2.5

אלטמן ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעניק את הפרס בדרך שימצאו לנכון ,לפי שיקול דעתם
הבלעדי ,לרבות באמצעות טקס שייערך במועד ובמקום שיוגדרו על ידי אלטמן ,ובמקרה כאמור
מתחייב הזוכה להגיע לטקס כאמור .זוכה שלא יגיע לטקס תהיה אלטמן רשאית לבטל את זכייתו
מבלי שיהיו לזוכה כל טענות בגין כך.

.2.1

היה ונבצר מן הזוכה לממש את הפרס מכל סיבה שהיא ,לא יהיה הזוכה זכאי לכל פיצוי או
תחליף בגין אי מימוש הפרס ,ואלטמן וכל מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך.

.2.1

אלטמן ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה ,לרבות בעת קבלת הפרס ו/או בעת הטקס
ו/או במועד הפעילות  ,ולעשות שימוש בתמונות ו/או בצילומי וידאו שיצולמו ו/או בשמו של הזוכה
לצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה לזוכה ,מלבד הפרס אותו קיבל ,ולזוכה לא תהיה כל טענה
בעניין זה ,ובעצם השתתפותו בפעילות מסכים הזוכה לתנאי זה.

.2.2

הזוכה מסכים ומאשר כי אלטמן ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או
פרטיו ,לרבות צילום וידאו או סרטון ערוך ,בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או בניוזליטר
של אלטמן ו/או באמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ,וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן,
והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד אלטמן ו/או מי מטעמה.

-1מובהר ,כי עצם השתתפותו של הזוכה בפעילות ,וקבלתו את הפרס ,תחשב להסכמתו לפרסום
פרטיו כאמור לעיל.
כל האמור בסעיף זה יבוצע ללא תשלום או תמורה כלשהם בעבור הזוכה.
.2.0
.9

.1.

כל מס ו/או תשלום חובה אחר ,אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס ,אם יחול ,יחול על הזוכה.

סייגים לזכייה
.9.1

המשתתפים מעניקים לאלטמן ,רישיון בלתי חוזר ,עולמי ,ללא כל תשלום תמלוגים ,בלתי מוגבל,
ניתן להעברה ,עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה ,לפרסם את תשובות המשתתפים
בפעילות ,באתר אלטמן ו/או בעמוד/י הפייסבוק של אלטמן ו/או באמצעי מדיה אחרים ו/או
באירועי יח"צ מכל סוג שהוא ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלטמן.

.9.5

אלטמן תהא רשאית לערוך את התשובות לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות הוספה ו/או גריעה
מהם ,וכאמור ,לעשות בתשובות בכל פלטפורמה ו/או כלי מדיה (ככל שיהיו) ,באופן ובזמן בלתי
מוגבלים ,לכל צורך ועניין ,וכן לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיה התשובות ו/או כל שימוש אחר.

.9.1

אלטמן ו/או מי מטעמה רשאים להחליט (מראש או בדיעבד) על פסילתו של משתתף אשר פעל,
לפי שיקול דעתה של אלטמן ו/או מי מטעמה ,באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד
לאמור בתקנון זה ,וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לפסול את זכייתו והכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של אלטמן ו/או מי מטעמה.

הפרס
.1..1

הפרס (לעיל ולהלן " -הפרס") הינו טיסה זוגית  1 +לילות במלון  +ביקור במוזיאון החיידקים.

.1..5

במסגרת הפרס ,נדרש הזוכה לצלם ולשלוח תמונה באיכות טובה וסבירה שלו במוזיאון החיידקים
(לפחות תמונה אחת) .אלטמן ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש בתמונות ללא מתן כל
תמורה לזוכה ,מלבד הפרס אותו קיבל ,ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה ,ובעצם השתתפותו
בפעילות מסכים הזוכה לתנאי זה.
הזוכה מסכים ומאשר כי אלטמן ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפרסם את תמונתו מביקורו
במוזיאון החיידקים ,בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בניוזליטר של אלטמן ו/או ברשתות חברתיות
ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ,וזאת ללא הגבלת זמן ,והזוכה
מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד אלטמן ו/או מי מטעמה.

.1..1

אין אפשרות להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך אחר.

.1..1

הפרס לא ניתן להעברה לצד שלישי.

.1..2

אלטמן לא תישא באחריות לכל נזק ,אובדן ,גניבה ,הפסד ,ו/או עוגמת נפש שיארעו לזוכה ו/או
מי מטעמו בעקבות או בקשר עם קבלת הפרס ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.

.1..0

אלטמן ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע הקשור במישרין ו/או בעקיפין
למימוש הפרס ,לרבות לכך שהטיסות ,השהות במלונות ויתר ההטבות שמרכיבות את הפרסים

-2יהיו לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים ,לנזקים כלשהם שייגרמו לזוכים במסגרת מימוש
הפרס או במסגרת הגעתם למימוש הפרס וחזרתם ממנו ,או לכל עגמת נפש שתגרם להם במהלך
מימוש הפרס או לכל נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס .האחריות הבלעדית לטיבם
ולאיכותם של הפרסים העומדים לחלוקה במסגרת פעילות זו תחול על הצדדים השלישיים אשר
מספקים את מרכיבי הפרסים (חברות תעופה ,בתי מלון ,הגורמים המקיימים את הפעילות
המרכזית שניתנת במסגרת הפרס וכיו"ב) ,וזאת בהתאם לכל דין ובהתאם לסטנדרטים
המקובלים .הזוכה פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס למימוש
הפרסים.
.1..7

.11

בעצם השתתפותו בהגרלה ,איפוא ,מוותר הזוכה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת
המבצע ו/או מי מטעמה באשר לפרס לרבות ,אך לא רק ,איכותו ,ההנאה ממנו וערכו.

אחריות וסייגים
.11.1

המשתמש מתחייב שלא לעשות בגלויה ובסריקת תג משתתף שימוש למטרות מסחריות ו/או
למטרות שאינן חוקיות ו/או אינן הולמות מסיבה כלשהי או למטרה שאינה הפעילות.

.11.5

המשתמש מתחייב שלא לפגוע באופן כלשהו בגלויה ובתג המשתתף ו/או בתקינותם ו/או
בתקינות הפעילות.

.11.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש בפעילות,
לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

.11.1

אלטמן ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או
הפסקות ,ו/או תנוהל ללא טעויות ,ו/או תהיה חסינה מפני נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות,
תקלות ו/או חבלות .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל ובכל מקרה
של שיבוש כלשהו בפעילות ,תהא אלטמן רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את
האמור ,לרבות להפסיק את הפעילות טרם סיומה ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל
צעד אחר ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אלטמן ו/או מי מטעמה
בקשר עם האמור.

.11.2

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ,אלטמן תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל או
להפסיק (בין באופן זמני ובין לצמיתות את הפעילות ,ללא הודעה מוקדמת.

.11.0

אלטמן תהא רשאית למנוע ממי מהמשתתפים את מילוי הגלויה ו/או להגבילם.

.11.7

אלטמן אינה אחראית למעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו אשר מימוש הזכייה כרוך בפעולה
שעליו לנקוט.

.11.2

אלטמן אינה אחראית לבדיקת נכונותו ו/או דיוקו של מידע ו/או נתון כלשהו שנמסר על ידי
המשתמשים במסגרת הפעילות.

.11.9

בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל ,היה ויוכח כי עקב רשלנות אלטמן נמנע
ממשתתף להשתתף בפעילות ,ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר עם הזכיה

-0בפעילות ,וזו תמצא מוצדקת ,מוסכם כי הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף יהיה בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של אלטמן.
 .11.1.המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אלטמן בכל הקשור
לפעילות ולאמור בתקנון זה.
.15

שונות
מבלי לגרוע מהאמור לעיל3
.15.1

מובהר כי הפעילות הנה לשם שעשוע בלבד ,ואלטמן ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות
כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכה ו/או מי מטעמם ,בקשר עם הפעילות ו/או אופן ניהול
הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או הפרסים ,וכל משתתף ו/או זוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על
כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו בגין הפעילות ,במישרין ו/או
בעקיפין.

.15.5

אלטמן ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן תקנון זה בכל
עת .התקנון המחייב הינו התקנון המפורסם באתר אלטמן והמוצג בדוכן בכנס ובאחריות
הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון שיעשו בתקנון.

.15.1

הזוכה נותן בזאת את הסכמתו לאלטמן לשלוח אליו ,לדואר האלקטרוני שלו ו/או לטלפון הנייד
ו/או לכל מען אחר ,את ההודעות המפורטות בתקנון זה ו/או הדרושות לצורך קיום הפעילות
ויישומה ,וכן ליצור עמו קשר כנדרש לצורך כך.

.15.1

בעצם השתתפות בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו ופרטיו במסגרת הסיקור
והפרסומים האמורי ם ,ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל טענה נגד אלטמן ו/או מי
מטעמה בקשר לכך .בין היתר ,אם יזכה ,המשתתף מסכים( 3א) להקלטת השיחות שייערכו איתו
ו(-ב) להעביר לאלטמן תמונות בעת מימוש הפרס במוזיאון החיידקים באמסטרדם; ולכך שיעשה
שימוש בלתי מוגבל בחומרים כאמור מצד אלטמן ו/או מי מטעמה ,לכל צורך וענין ובפרט לצורכי
פרסום ויח"צ.

.15.2

במקרה של פסילת ו/או ביטול זכייתו של זוכה בפעילות ,מכל סיבה שהיא ,ובין השאר מן
הסיבות המנויות במסגרת תקנון זה ,יחויב הזוכה שזכייתו נפסלה ו/או בוטלה כאמור בהחזר
הפרס ,ואם כבר מימש את הפרס  -הוא מתחייב להחזיר את שווי הפרס ,וזאת מבלי שיהיה זכאי
לפיצוי כלשהו.

.15.0

מובהר ,כי לא ניתן יהיה לערער על תוצאות הפעילות ו/או קביעתה של אלטמן ו/או מי מטעמה
לגבי זהות הזוכה.

.15.7

עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה של המשתתף לקבלת דיוור ישיר מאת אלטמן ,בהתאם
לפרטים אשר נמסרו על ידו בעת רישומו לפעילות.

.15.2

מוצהר בזאת במפורש כי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים בה ו/או לזוכה
במסגרתה כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות ,תנאיה,
ניהולה ,תוצאותיה ו/או כל הכרוך ו/או הנוגע בה.

-7.15.9

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי אלטמן ועל עובדי החברות הקשורות לפעילות.

 .15.1.לא ישתתפו בפעילות ,עובדי הפקת הכנס ,נציגים של החברות המשתתפות בכנס ,עובדי אלטמן
ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.
 .15.11אלטמן ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ולא יחויבו בכל חובה שהיא במידה והפעילות
תופסק ו/או לא תחל ,מכל סיבה שהיא.
 .15.15אלטמן לא תהיה אחראית לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אלטמן לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות
ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור .במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור,
תהיה אלטמן רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל את הפעילות ו/או לנקוט בכל
פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון פעילות זה ותחייב כל
משתתף .למען הסר ספק ,לאף משתתף בפעילות לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות
בהן תנקוט אלטמן עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שייגרמו עקב פעולות כאמור.
 .15.11כל משתתף ,בעצם השתתפותו בפעילות ,מצהיר ומאשר כי הוא עומד בכל התנאים המוקדמים
המפורטים בתקנון זה.
 .15.11מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,אלטמן ו/או מי מטעמה רשאים שלא למסור
את הפרס לידי מי שהגיע אליו הפרס בגין מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין.
 .15.12כל משתתף מתחייב לשפות את אלטמן ו/או את הדירקטורים שלה ו/או נושאי משרה בה ו/או
עובדיה ושלוחיה ,בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים ,הפסדים ,חבויות ,עלויות
או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים משפטיים ושכ"ט עו"ד) ,בהן תישא אלטמן ,ללא הגבלת זמן,
בגין מעשה ו/או מחדל של המשתתף.
 .15.10בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .15.17משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
 .15.12תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר ,אך ההשתתפות בפעילות מיועדת לגברים
ולנשים כאחד.
 .15.19דיני מדינת ישראל חלים על כל עניין הקשור בהוראות תקנון זה וסמכות השיפוט בכל עניין
הקשור בהוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 .15.5.עותק תקנון זה יישמר בדוכן אלטמן במהלך הכנס וגם באתר אלטמן באינטרנט.

