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 .1רישום והשתתפות
 .1.1ההאקתון יערך במסגרת כנס " , "Info 2019בחסות וביוזמתה של חברתTeldan :
 Information Systemsלרבות עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן" :המארגנים") .ארגון  IEEEהינו
נותן חסות נוסף באירוע.
 .1.2האקתון יתקיים ביום 29.5.19:בין השעות 08:30-17:00 :במיקום :מלון הילטון תל אביב –
כחלק מכנס 2019 INFO
 .1.3הגשת המועמדות להרשמה להאקתון תבוצע באמצעות אימייל לכתובת:
kenes@teldan.com
 .1.4הגשת המועמדות תתאפשר עד תאריך  16.5.2019בשעה .23:00
 .1.5ההרשמה פתוחה ל :מומחי מידע ,אנשי פיתוח ותכנות ,מנהלי מערכות מידע ,מידענים,
ספרנים ,מנהלים כלליים של חברות רלוונטיות ועוד .ההרשמה מיועדת לנשים וגברים ,ידע
בתכנות יכול לעזור אך אינו הכרחי.
 .1.6רשאי להשתתף בהאקתון רק מי שקיבל הודעת אישור על השתתפותו מהמארגנים .יובהר
כי אין בהרשמה בלבד להאקתון כדי לזכות את הנרשם בהשתתפות.
 .1.7בחירת המשתתפים תעשה על פי שיקול דעת המארגנים .במידה ולא התקבלה הודעת
אישור השתתפות מהמארגנים ,לא תותר ההשתתפות.
 .1.8הגשת המועמדות תתאפשר ליחידים ולקבוצות .ניתן יהיה להצטוות לקבוצות במהלך
ההאקתון עצמו.
 .1.9בסיום האקתון יוגש פירוט מצגת של ההצעה כולל הפרטים הבאים:
 )1תיאור הבעיה/צורך הקיים שההצעה של הקבוצה תיתן לו מענה
 )2תיאור כללי של הפתרון המוצע ,ומדוע הוא נותן ערך אמיתי למשתמשיו
 )3תיאור מפורט של השיטה להגעה לפתרון
 )4מקוריות – האם הרעיון מקורי? פרט .האם נמצאו פתרונות שקרובים לכך אך לא עונים
על הצורך באופן מספק
 )5במידת האפשר ,הצגת הדגמה של הפתרון ,בעזרת סט הכלים ומאגר הנתונים
שסופק.
 )6סיכום והצעה לצעדים להמשך התקדמות בנושא

________________________________________________________________
 .2בחירת הזוכים:
 .2.1בסיום תהליך האקתון יערך תהליך שיפוט ותיבחר ההצעה המתאימה ביותר לצרכי
המארגנים .תהליך השיפוט יעשה על ידי צוות שופטים שימונה ע"י טלדן.
 .2.2תוצאות השיפוט יקבעו בהתאם לשיקול דעתם .השופטים לא ידרשו לנמק את החלטתם.
בחירת הזוכים הינה סופית ולא ניתנת לערעור .למשתתפים לא תהיה טענה ו/או דרישה על
החלטת השופטים.
 .2.3הזוכים בתוצאות השיפוט יהיו זכאים לפרסים כספיים ו/או אחרים בשווי כולל של עד ל-
 7500ש"ח ,בהתאם לקביעה ביום האירוע.
 .2.4מתנות הניתנות ע"י ארגון  IEEEהן ע"פ שיקולי הארגון בלבד.
 .2.5צוות השופטים רשאי להחליט על פיצול וחלוקת הפרסים בין מספר קבוצות ,בהתאם
לתוצאות שיפוט ההאקתון.

9397701/1

 .2.6הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה .הפרסים הלא-כספיים אינם ניתנים להחלפה
או להמרה בכסף או בשווה ערך אחר .מימוש הזכיה הינו באחריות הזוכים .המארגנים לא
יישאו באחריות כלשהי בכל הנוגע לפרסים ו/או מימושם ו/או טיבם ואיכותם ,לרבות לעגמת
נפש ,הוצאות ,הפסדים ,נזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים בקשר עם הפרסים ומימושם.
 .3קנין רוחני וסודיות:
 .3.1המשתתפים מצהירים כי כל פתרון ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה
ו/או רעיון ו/או תהליך ו/או פעילות וכיו"ב שיוצגו על ידם במסגרת ההאקתון ,פותחו במלואם
על-ידם באופן בלעדי ואין בהם ו/או הצגתם ו/או יישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם
כאמור בתקנון זה כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו ,לרבות זכויות קנין רוחני.
במקרה של הפרה כלשהי של זכויות צד ג' כאמור יהיו המשתתפים אחראים באופן בלעדי
לכל הקשור עם ההפרה ,ויפצו או ישפו את המארגנים ,עובדיהם ,נושאי המשרה בהם ,בעלי
מניותיהם ו/או כל מי מטעמם של המארגנים עם הדרישה הראשונה בגין כל נזק או הוצאה
שייגרמו למארגנים ,עובדיהם ,נושאי המשרה בהם ,בעלי מניותיהם ו/או כל מי מטעמם
בקשר עם האמור.
 .3.2כל פתרון ,הצעה ,תוצר ,מוצר ,יצירה ,תפוקה ,רעיון ,תהליך ,פעילות ,הנובעת ו/או נוצרה מן
ו/או עקב ההאקתון ,בין אם ע"י המשתתפים ,בין אם ע"י צדדי ג' ובין אם ע"י מי מטעם
המארגנים ו/או אשר נטל חלק בהאקתון (להלן":התוצר") ,יהיו בבעלותה הבלעדית של
המארגנים של ההאקתון .הם בלבד יהיו רשאים לעשות בתוצרי ההאקתון שימוש ו/או
להעבירו/ם לאחר/ים לכל מטרה ולפי שיקול דעתם הבלעדי .למשתתפים אין ולא תהיא כל
זכות לגביו/הם.
 .3.3בתום האירוע יועברו כלל התוצרים למארגנים כולל כל החומרים הקשורים לרעיון שפותח
למטרת המשך בחינה.
 .3.4המארגנים יהיו בעלי זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל מין וסוג,
בין זכויות קניין רוחניות ,זכות מקורית ,זכות יוצרים ,ובין רשיונות שימוש ,סימן רשום ,פטנט
וכיו"ב המוקנים עפ"י דין בגין תוצרי ההאקתון (להלן" :מלוא הזכויות").
 .3.5בהשתתפותם בהאקתון מסכימים המשתתפים לשמור על סודיות בהקשר לתוצרים שפותחו
במהלכו.
 .3.6המארגנים יהיו רשאים לעשות שימוש בשמות המשתתפים ו/או הזוכים ,פרטיהם,
תמונותיהם וכן בתמונות ו/או בצילומים שצולמו במהלך ההאקתון בהתאם לשיקול דעתם,
לרבות לצרכי פרסום ושיווק ,לרבות פרסומם באתר האינטרנט או באמצעי התקשורת ובכל
מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתם ללא מתן כל תמורה כלשהי לזוכים ו/או למשתתפים.
 .4שינויים ופטור מאחריות
 .4.1המארגנים רשאים לשנות את מועדי ההרשמה וההאקתון ולערוך כל שינוי בקשר עם
ההאקתון וכן לבטל את קיומו ,בהתאם לשיקול דעתם.
 .4.2המארגנים רשאים להפסיק השתתפות בהאקתון ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את
הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם ,בהתאם לשיקול דעתם.
 .4.3המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות
שיתקיימו בקשר עם ההאקתון ו/או במהלכו ,לרבות במסגרת הליך ההרשמה ,לרבות שיבושים
והפרעות ברשת האינטרנט ,התקשורת ,המחשוב ,החשמל וכיו"ב.
 .4.4המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם
ההאקתון ,לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך ההאקתון .מבלי לגרוע
מהאמור ,על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך ההאקתון.
 .4.5מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי המארגנים
ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם ההאקתון ו/או השתתפותם בו.
 .5נוסח תקנון זה יהא מצוי באתר הכנס באינטרנט .ניתן לעיין בו גם באמצעות פנייה למארגנים,
באמצעות טלפון 03-6117500 :או בדוא"ל kenes@teldan.com:
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 .6בהרשמתו להאקתון והשתתפותו בה מאשר המשתתף כי קרא את כל הוראות תקנון זה והוא
מסכים לכל האמור בו.
 .7המארגנים רשאים לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך שיבוא במקומו או בנוסף
אליו בקשר עם ההאקתון.
 .8המארגנים רשאים לקצר ,לבטל או לערוך כל שינוי בתנאי ההאקתון בכל עת.
 .9במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם
ההאקתון ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .10האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים
כאחד .כמו כן ,כל האמור בלשון יחיד ,יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים ,לפי העניין ,ולהיפך.
 .11הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתתפים בלבד.
 .12מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה אינו בר-
אכיפה או אינו חוקי ,ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.
 .13הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד.
 .14סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך.

עצם הרישום וההשתתפות בהאקתון מהווה הסכמת המשתתפים לאמור.
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