
 

 

 2022פברואר 

 תקנון התחרות -מרכז הספורט המכונה "הספורטן" תחרות לבחירת שם ל

את   רכשה  לחיפה,  הכלכלית  " החברה  המכונה  הספורט  במרכז  )להלןחיפה   הספורטןהזכויות   "-  

ומפעילה  המועדון( ור   2022מינואר  החל  ,  יענון  את המועדון במתכונת מלאה, לצד תהליכי שיפוץ 

 המתחם והמתקנים. 

אמצעות  בון  מועדה תג מחדש את  מבקשת למ  ,החברה הכלכלית לחיפה,  זכויותהכחלק מרכישת  

 . לכלל תושבי חיפהפתוחה   שתהיה, בחירת שם חדשל תחרות

אפשר   התחרות,  או  יהיה  במסגרת  כינוי  שם,  סלנגמיללהציע  ה ב  ,חדשה  ת  ,  בלבדעברית  שפה 

 . רי, חדשני וייחודיקומ קליט, להיות   השם המוצע צריך, כאשר מועדון האת  לאפיין בה  יטהמ

בתחרות  שיבחר  השם ידי  כזוכה  ש  על  לחיפהשל  מטעמה    יפוטועדת  כלכלית    קבע י  ,החברה 

של  שיווק  פרסום ובשם לצורכי  שימוש  הת  יו ואפשרו  חדשנות,  ,מקוריות  ת מידה שלבהתאם לאמו

 . המועדון

 . שנהבמנוי משפחתי ליזכה את המציע שם שייבחר,  ה

 באים:  למקומות השני והשלישי יזכו את המציעים בפרסים ה השמות שיגיעו

 . מנוי זוגי לשנה :ישנ פרס

 .מנוי יחיד לשנה: פרס שלישי

המ בתחרות  ציעיםכלל  של  ועד)  שישתתפו  מקסימאלי  כיף    איש(  3,000  למספר  ליום  יוזמנו 

שתתפים שתתאפשר לכמות המובהתאם    )בשיטת כל הקודם זוכה(   בכפוף לרישום מוקדםבמועדון  

 . המוסמכות נכון למועד קיום האירוע  על פי הנחיות הרשויות

יש  - הקשור באמצעות  להציע    את השמות  בפרסומים  שיופיע  כפי  דיגיטלי  עד    ,לתחרותים  טופס 

שיוגשו    (23:59)  חצותב  2022  פברוארב  26לתאריך   ישותפו  לאחר  הצעות  לא  האמור  המועד 

 . בתחרות

 



 

 

להיות    - המציע  של  ר.  בגיעל  שהינו  השתתפותו  לגיל  מציע  לאישור    18מתחת  כפופה 

 .  ואפוטרופוסהוריו/

ו כל תוכן  יכול להיות פוגעני ו/אשלדעתה  תהא רשאית להסיר כל תוכן  ברה הכלכלית לחיפה  חה  -

 דעתה.אחר, בהתאם לשיקול 

   .במסגרת התחרות וניתן על ידו  אינו מועתק הינו מקורי,שמצהיר  ע שםכל המצי  -

על כל טענה    וותר, ומ על זכויות כלשהן בשם שיציעמראש  מוותר    כי הינו  כל המציע שם מצהיר  -

בזכ  לפגיעה  ביחס  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או/או  רוחני  /קניין  יוצרים  בגין  ויות  פרטיות  בפגיעה  ו 

 פרסומים מכל מין וסוג שהוא שייכללו במסגרת התחרות ו/או בקשר אליה. 

תחרות מסכים לשימוש בשמו ובתמונתו במסגרת הפרסומים הנוגעים  מסגרת ה בכל המציע שם    -

 .  הכרוך בזכייתו ולפרס  לתחרות

כי    - לכך  מודע  בפרס,  זכה  אשר  אישי  הפמציע  הוא  או  ואינ   ,בלבדלזוכה  רס  להסבה  ניתן  ו 

 ר או צד שלישי כלשהו. להמחאה לאדם או גוף אח

 ההשתתפות בתחרות אסורה לצרכי קידום מסרים מסחריים.   -

  תו זכייעל    הצהרהה ימים מיום    14בתוך  את הפרס    , לא דרשבתחרותה ומציע השם הזוכה  ד במי  -

 טל את זכייתו.לב חברה הכלכלית לחיפהבתחרות, רשאית ה

הכלכלי  - לחיפה  החברה  מכל  ת  ו/או  משתתף  מכל  הבהרות  ו/או  נוסף  מידע  לבקש  רשאית 

 יין השתתפותם בתחרות. המשתתפים לענ 

  ההסבר ר את  ר רשאית לב  לית לחיפה תהיהחברה הכלכ, השם זההציעים יציעו  מספר מבמידה ו  -

 ראשון מבין המציעים. ציע שה יבחר זה חירת השם,הסבר ברור לב בחירת השם. במידה ואין ל

לחיפהח  - הכלכלית  מטעמהה  ברה  התחרות    ,ומי  תקנון  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת 

כמו כן שומרת לעצמה את הזכות    ה הבלעדי.ולשנות את הפרסים המוצעים בהתאם לשיקול דעת 

 .  להודיע על ביטול התחרות בכל שלב

 התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס כמובן לשני המינים. *


