תקנון הגרלה של חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
תחרות  ,2015 REטכניון
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הגדרות-
למונחים הבאים בתקנון תהא הפרשנות המפורטת לצדם להלן:
"רפאל" או "עורכת ההגרלה" רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ.
"התחרות" -תחרות לפתרון אתגרים בתחום  REהמיועדת לסטודנטים הלומדים במועד תחילת התחרות
במוסד הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל בפקולטות חשמל או מדעי המחשב )לתארים ראשון ,שני או
שלישי( ,אשר בסיומה תיערך בין המשתתפים בה הגרלה.
"ההגרלה" -הגרלה שתיערך ע"י רפאל במהלכה יוגרל הפרס בין המשתתפים בתחרות אשר זכאים
להשתתף בהגרלה ,בהתאם לתקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי
חוק העונשין התשל"ז) 1977 -להלן" :ההיתר הכללי"(.
"המפקחת" -עו"ד חגית כהן ,לשכה משפטית רפאל.
"תקופת התחרות" -התחרות תיערך החל מיום  19.5.2015ועד ליום .16.6.15
"זכאי להשתתף בהגרלה" או "משתתף בהגרלה" -סטודנטים העומדים בכל התנאים המצטברים
הבאים:
א .הסטודנט לומד במועד תחילת התחרות במוסד הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל ,בפקולטות חשמל
או מדעי המחשב ,בתארים ראשון ,שני או שלישי.
ב .הסטודנט פתר לפחות את האתגר הראשון בתחרות ,מבין האתגרים אשר פורסמו ע"י רפאל,
וצירף הסבר מתאים בדבר אופן הפתרון )קרי :קיבל לפחות נקודה אחת בתחרות( ,והכל כפי
שיפורט להלן בתקנון זה.
ג .הסטודנט צירף לפתרון האתגר כאמור פרטיו האישיים הבאים :שם פרטי ומשפחה ,מס' תעודת
זהות ,מס' טלפון ליצירת קשר עמו ,וקובץ קורות חיים.
"הפרס" -כרטיס כניסה לכנס ההאקרים הגדול ביותר בעולם Black Hat usa 2015 :שייערך
בתאריכים ,5-6/8/2015 :כרטיס טיסה הלוך חזור ללאס וגאס ,שהות במלון על בסיס לינה בלבד
למשך  3לילות בין התאריכים ,4-6/8/2015 :והכל כמפורט בס'  5לתקנון זה.

 .2אופן עריכת התחרות והשתתפות בה:
.2.1
.2.2

.2.3
.2.4

.2.5

.2.6

במסגרת התחרות יעמדו בפני המשתתפים בה ארבעה ) (4אתגרים סה"כ בתחום ה .REרמת
הקושי עולה מאתגר לאתגר בהתאם לסדר הצגת האתגרים.
האתגר הראשון יפורסם ע"י רפאל במועד תחילת תקופת התחרות באתר האינטרנט בכתובת:
) http://portal.rafael.co.il/rechallenge15להלן" :אתר האינטרנט"(
מובהר כי קבלת אתגר נוסף תהא מותנית בפתרון האתגר שקדם לו.
כל אתגר הינו קובץ המכיל כתובת אי-מייל מוצפנת .על המשתתף למצוא באמצעות תהליך  REאת
הסיסמא אשר תחשוף את כתובת האי-מייל.
לאחר פתרון כל אתגר ,על המשתתף לשלוח לכתובת האי-מייל שפוענחה מייל בצירוף הסבר
מתאים בדבר אופן הפתרון .בפתרון האתגר הראשון ,נוסף על העברת הסבר כאמור ,יידרש
המשתתף לצרף פרטיו הבאים :שם פרטי ומשפחה ,מס' תעודת זהות ,מס' טלפון ליצירת קשר
עמו ,וקובץ קורות חיים.
המשתתפים בתחרות מתחייבים לצרף את פרטיהם האישיים ,נכונים ותקינים .כמו"כ ,מתחייבים
המשתתפים כי הפרטים שיצורפו הינם אך ורק פרטיהם האישיים ולא יצורפו פרטים של כל גורם
שלישי אחר .האחריות הבלעדית על צירוף הפרטים האישיים של המשתתפים בהגרלה ועל נכונותם
תהא על המשתתפים בלבד .רפאל ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל טענה
בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו בכתובת האי מייל שתשמש את רפאל
ו/או לכל נזק ו/או טענה אחרת בקשר עם הפרטים או מהימנותם.
עם קבלת מייל המשתתף בכתובת האי-מייל שפוענחה ,יישלח למשתתף האתגר הבא באופן
אוטומטי ,ללא בדיקת ההסבר שצורף במייל בשלב זה .יובהר כי קבלת אתגר נוסף אינה מהווה
אישור בדבר נכונות ההסבר וקבלת ניקוד על הפתרון.

 .2.7פתרון כל אתגר ,בצירוף הסבר מתאים לפתרון )לפי שיקול דעתה הבלעדי של רפאל( ,יזכה את
המשתתף בניקוד על פי המפתח הבא:
.2.7.1
.2.7.2
.2.7.3
.2.7.4
.2.8
.2.9

.2.10
.2.11

אתגר ראשון :נק' .1
אתגר שני 10 :נק'.
אתגר  100 :3נק'.
אתגר  1000 :4נק'.

מובהר כי לא יינתן ניקוד עבור אתגר כלשהו ,באם המשתתף לא זכאי לניקוד על האתגר שקדם לו.
כמו כן ,לא יינתן ניקוד חלקי עבור אתגר מסוים.
במידה והמשתתף פתר יותר מאתגר אחד ,עליו לשלוח את המיילים לכתובות האי -מייל )המהוות
כאמור פתרון האתגרים( מכתובת אי-מייל אחת .הנ"ל יהווה תנאי למתן ניקוד עבור כלל האתגרים
שפתר המשתתף.
ניתן יהא לשלוח הפתרונות לאתגרים באופן המפורט לעיל ,עד היום האחרון לתקופת התחרות.
פתרונות שיתקבלו לאחר תום תקופת התחרות לא יובאו בחשבון.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,תהא רפאל רשאית להאריך את תקופת התחרות ,בכפוף למתן
הודעה באתר האינטרנט )להלן" :תקופת ההארכה"(.

 .3תנאי ההשתתפות בהגרלה ושיטת ההגרלה:
.3.1

.3.2

.3.3

.3.4

.3.5

על מנת להיכלל בהגרלה ,על המשתתף בתחרות לפתור את האתגר הראשון לפחות ,בצירוף
הסבר מתאים על אופן הפתרון )קרי :לקבל נקודה אחת לפחות בתחרות( וכן פרטיו האישיים
כמפורט לעיל.
סיכויי הזכייה בהגרלה יהיו שקולים ליחס בין סך הנקודות שצבר המשתתף לבין סך הנקודות
שצברו כלל הזכאים להשתתף בהגרלה בהתאם לאמור בס'  .2.7לעיל באופן בו הזכאים להשתתף
בהגרלה יקבלו מספר/ים סידורי/ים בהתאם לניקוד שצברו כאמור.
כך לדוגמא :משתתף שפתר את האתגר הראשון בלבד יקבל מספר סידורי אחד ואילו משתתף
שפתר את האתגרים הראשון השני והשלישי יקבל  111מספרים סידוריים.
עד עשרה ) (10ימים מתום תקופת התחרות או מתום תקופת ההארכה ,ככל שישנה ,תיערך
ההגרלה בין כל הזכאים להשתתף בהגרלה ,בכפוף לתנאי התקנון ,במשרדי רפאל ובפיקוח
המפקחת.
רשימת הזכאים להשתתף בהגרלה תוכנס לטבלת  EXCELבהתאם לפרטים שנמסרו ע"י
המשתתפים ,כאשר כל משתתף בהגרלה ימוספר במספר/ים סידורי/ים בהתאם לאמור בס' 3.2
לעיל .הגרלת הזוכה תיערך באמצעות שימוש בפקודת  RANDבתוכנת המחשב  .EXCELתוצאות
ההגרלה ,כפי שאושרו ע"י המפקחת ,תהיינה סופיות ,מוחלטות ,ובלתי ניתנות לערעור.
הזוכה בהגרלה הינו משתתף בהגרלה אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה,
ומספרו הסידורי עלה בגורל כמפורט לעיל ,ואשר הופיע בפני צוות מומחים רפאלי שיוקם לצורך
התחרות )להלן" :הועדה"( ונתן הסברים בעל-פה לפתרון האתגר או האתגרים ,לפי העניין,
לשביעות רצונה המלא ,אומתו פרטיו האישיים וחתם במועד קבלת הפרס על אישור קבלת הפרס
בנוסח המצורף כנספח א לתקנון זה )להלן" :הזוכה בהגרלה" או "הזוכה"(.

 .4איתור הזוכה ומימוש הזכייה
 .4.1לאחר קיום ההגרלה ובחירת הזוכה בה ,תישלח לזוכה בהגרלה הודעה בדואר רשום למען שנמסר
על ידו במסגרת השתתפותו בתחרות )להלן" :הודעת הזכייה"( .הזוכה יידרש ליצור קשר טלפוני
עם רפאל בהתאם לפרטי הקשר שיירשמו בהודעת הזכייה ,וזאת תוך שלושים ) (30יום ממועד
פרסום תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט או ממשלוח הודעת הזכייה ,לפי המאוחר מביניהם .כמו
כן ,רפאל תהא רשאית ,מבלי שהדבר יחייב אותה לעשות כן ,לפעול לאיתור הזוכה בהתאם
לפרטים הנוספים שנמסרו על ידו במשך פרק הזמן האמור.
 .4.2הזוכה יתאם עם רפאל מועד להופעתו בפני הועדה ,אשר תתקיים בנוכחות המפקחת ,במשרדי
רפאל ,כאמור ,אשר יחול תוך ארבעה עשר ) (14ימים מיום יצירת הקשר בין הזוכה לרפאל.

.4.3

.4.4

.4.5

.4.6

קבלת הפרס תיעשה רק לאחר ווידוא כי פרטי הזוכה תואמים את הפרטים שצורפו במועד
ההשתתפות בתחרות ולאחר אישור הועדה כי ההסברים לפתרון או פתרונות האתגרים שהציג
בפניה הזוכה בהגרלה ,הינם לשביעות רצונה המלא ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,וחתימתו של
הזוכה על אישור קבלת הפרס .מועד ואופן קבלת הפרס יתואם עם זוכה בהתאם לשיקול דעת
רפאל.
מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ,במקרה בו הזוכה בהגרלה הציג בפני הועדה הסברים אשר אינם
מספקים ו/או שגויים ו/או אשר אינם תואמים את ההסברים שצורפו על ידו במסגרת התחרות,
רפאל תהא רשאית לבטל זכייתו ,בכפוף לאישור המפקחת.
זוכה בהגרלה אשר לא אותר ו/או לא יצר קשר טלפוני תוך פרק הזמן האמור בס'  4.1לעיל ו/או
ויתר על זכייתו ו/או על קבלת הפרס ו/או תבוטל זכייתו מכל סיבה שהיא ,בכפוף לאישור המפקחת,
לא יהיה זכאי לפרס וזכייתו תבוטל ,ולא תהיה לו זכות או טענה כלפי רפאל ו/או המפקחת ו/או מי
מטעמם .במקרה זה ,תהא רפאל רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לערוך הגרלה נוספת באותה
השיטה כאמור בסעיף  3.4לעיל ,ויחולו על הגרלה זו כל תנאי תקנון זה.
תוצאות ההגרלה תפורסמנה באתר האינטרנט ,וכן יפורסם שם הזוכה בהגרלה.

 .5הפרס
 .5.1הפרס יכלול:
א .כרטיס כניסה לכנס ההאקרים הגדול ביותר בעולם Black Hat usa 2015 :שייערך בתאריכים:
.5-6/8/2015
ב .כרטיס טיסה הלוך חזור ישראל-לאס וגאס.
ג .שהות במלון למשך  3לילות בין התאריכים 4--6/8/2015 :על בסיס לינה בלבד.
מובהר כי אופן מימוש הפרס לרבות זהות חברת התעופה והמלון ,מועדי הטיסה וכו' יהא בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של רפאל.
 .5.2רפאל ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטיב ו/או לאיכותו ו/או לשירותים הקשורים לפרס.
 .5.3הזכייה בפרס הינה אישית וכמו כן אינה ניתנת להמרה בכסף ו/או בשווה ערך ו/או למימוש במועד
אחר.
 .5.4לרפאל תהא שמורה הזכות לשנות את סוג הפרס ו/או להחליפו בפרס שווה ערך ו/או לשנות מועדי
מימוש הפרס ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי זכות זו ,כאמור ,אינה עומדת לזוכה.
 .5.5כל ההוצאות הכרוכות במימוש הפרס מכל מין וסוג שהוא ,יחולו וישולמו על ידי הזוכה.
 .5.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תשלום כל מס ,אשר יחול ,ככל שיחול ,על הפרס ,ישולם על ידי
הזוכה.
 .5.7הזוכה מתחייב לערוך ולקיים ביטוח נסיעות חו"ל ,בהתאם לגבולות אחריות מקובלים ,במשך כל
תקופת שהותו בחו"ל במסגרת הזכייה ,אשר יכלול לכל הפחות הכיסויים הבאים :הוצאות רפואיות,
כיסוי לאובדן או נזק לכבודה ולרכוש ,ביטוח תאונות אישיות .הביטוח המפורט לעיל יהיה קודם לכל
ביטוח הנערך ע"י רפאל ו/או הבאים מטעמה ומבטחי הזוכה יוותרו על זכות השתתפות בביטוחי
רפאל .הזוכה בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה האמורה לעיל ולתשלום
ההשתתפות עצמית החלה על פיה.
 .6המפקחת
 .6.1המפקחת על ההגרלה כמשמעות מונח זה בהיתר הכללי תהא עורכת הדין חגית כהן ,לשכה
משפטית ,רפאל.
 .6.2המפקחת תכריע בכל מחלוקת שתתעורר בין רפאל לבין המשתתפים בתחרות.
 .6.3החלטת המפקחת בכל הקשור לתחרות ולהגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף
בתחרות מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקחת.
 .7כללי
 .7.1המשתתף בתחרות מסכים ,מצהיר ומאשר כי בעצם השתתפותו בתחרות הינו מסכים ומקבל עליו
תנאי תקנון זה )בין אם קראם ובין אם לאו( ,ואלו יחייבו אותו לכל דבר ועניין.
 .7.2ההשתתפות בתחרות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות.

.7.3

.7.4

.7.5
.7.6

.7.7
.7.8

.7.9
.7.10

.7.11
.7.12

רפאל ,המפקחת וכל מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה
שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בתחרות ו/או בהגרלה ,ניהולם,
תוצאותיהם ו/או לפרס ו/או מימושו .המשתתפים בתחרות פוטרים את רפאל ו/או את המפקחת
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי כל נזק ו/או אובדן ו/או פגם שנגרם להם או לרכושם
במסגרת התחרות ו/או ההגרלה ו/או במסגרת מימוש הפרס.
רפאל ,המפקחת וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים לשיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,לרבות
במערכות התקשורת ו/או באתרי האינטרנט ו/או בפעילותם התקינה של ספקי האינטרנט ו/או
תקלות אחרות בקשר עם התחרות ו/או ההגרלה ו/או לפרס ,מימושו וכל דבר הכרוך בהם.
רפאל שומרת לעצמה הזכות לבטל את התחרות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור
המפקחת.
רפאל תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי התחרות ,לרבות אך לא רק,
מבנה ,תוכן ,נהלי ,מועדי ,תקופת המבצע ,מועד ההגרלה ,ולמשתתפים בתחרות לא תהא כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בקשר לשינוי כאמור.
המשתתפים בתחרות הינם האחראים הבלעדיים להתעדכן מעת לעת בתנאי התקנון ו/או בשינויים
שייערכו בו ,ואלו יחייבו את המשתתפים.
בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף ,לרבות הזוכה בהגרלה ,הסכמתו לפרסום שמו ו/או
תמונתו ,לרבות ממעמד קבלת הפרס ו/או פרטים אישיים נוספים שנמסרו על ידו ,באתר האינטרנט
ו/או באתר האינטרנט הרשמי של רפאל ו/או בעמוד הפייסבוק של רפאל ו/או בכל אמצעי פרסום
אחר .כמו כן ,מביע המשתתף הסכמתו כי פרטיו האישיים יישמרו ע"י רפאל ,לרבות במאגרי המידע
של רפאל ,ורפאל תהא רשאית לפנות אליו ולהציע לו חומר פרסומי וכל מידע אחר אשר סבורה
רפאל כי המשתתף ימצא בו עניין ,לרבות הצעות עבודה.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הנאמר במודעות פרסום ו/או בכל
פרסום או מידע אחר בדבר התחרות ו/או ההגרלה ,תגברנה הוראות תקנון זה.
ההשתתפות במבצע ובהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ,על העוזר לעורכת ההגרלה ועל
המפקחת ,וכן על עוזריהם ,עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ,ובני משפחותיהם .בסעיף זה "בן
משפחה" -בן זוג ,הורים ,ילדים  ,אחים ואחיות;
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לשני המינים גם יחד.
התחרות וההגרלה הינם בכפוף לתקנון ,אשר עותקים ממנו מצויים במשרדי המפקחת וכן באתר
האינטרנט.

נספח א' -אישור קבלת הפרס:
אני ,הח"מ ,מר ___________ ,הנושא מספר ת.ז ___________ .מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1במסגרת תחרות ) 2015 REלהלן" :התחרות"( שנערכה ע"י רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
)להלן" :רפאל" או "עורכת ההגרלה"( זכיתי בפרס המפורט להלן:
כרטיס כניסה לכנס ההאקרים הגדול ביותר בעולם Black Hat usa 2015 :שייערך בתאריכים:
א.
.5-6/8/2015
כרטיס טיסה הלוך חזור ישראל-לאס וגאס.
ב.
 4-6/8/2015על בסיס לינה בלבד.
4
שהות במלון למשך  3לילות בין התאריכים:
ג.
 .2כי קיבלתי את הפרס ,וכי אין ולא תהיינה לי טענות כלפי רפאל ו/או מי מטעמה בקשר לטיב הפרס ו/או
לאיכותו ו/או לשירותים הקשורים לפרס.
 .3כי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רפאל בקשר עם זכייתי בהגרלה וכל
הכרוך בה.
 .4כי באחריותי המלאה לערוך על חשבוני ביטוח נסיעות חו"ל ,בהתאם לגבולות אחריות מקובלים,
במשך כל תקופת שהותי בחו"ל במסגרת הזכייה ,אשר יכלול לכל הפחות הכיסויים הבאים :הוצאות
רפואיות ,כיסוי לאובדן או נזק לכבודה ולרכוש ,ביטוח תאונות אישיות ,והכל בהתאם למפורט בתקנון
ההגרלה.
 .5כי פרסום פרטיי האישיים בכל אופן ומועד שהוא ע"י רפאל ,על פי שיקול דעתה ,הינם בהסכמתי
המלאה.
 .6כי אינני עוזר ו/או עובד ו/או מנהל ו/או שותף ו/או בן משפחה של רפאל ועובדיה .בסעיף זה "בן
משפחה" -בן זוג ,הורים ,ילדים  ,אחים ואחיות;
 .7כי קראתי והבנתי את תקנון ההגרלה של התחרות ,ותנאיו מקובלים עלי.
 .8כי אין באמור ו/או במה שלא נאמר באישור זה כדי לגרוע בכל אופן שהוא מהסכמתי לתנאי תקנון
ההגרלה.

שם הזוכה וחתימה

