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תקנון הפעילות " אות מובילות עסקית למען החברה" (להלן" :התקנון")
חברת דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ מזמינה חברות ועסקים במשק הישראלי להגיש את מועמדותם לקבלת אות
מובילות עסקית למען החברה ("הפעילות").
אות המצוינות הוא אות הכרה שמעניקה החברה לחברות ועסקים הפועלים בענפי הפעילות השונים במשק הישראלי ,בגין
מיזם עסקי בעל תועלת חברתית סביבתית אשר מקיימים בין היתר את הפרמטרים הבאים :חדשנות (ברמת טכנולוגיה,
ברמת המוצר או ברמת השירות) ,תרומה חברתית ,טכנולוגית או סביבתית ,ערך ותועלת כלכלית ,סביבתית או חברתית
ועוד.
חברות ועסקים אשר מעוניינים להשתתף בפעילות ,מתבקשים להעביר לידי החברה את כל המסמכים אשר תומכים או
עשויים לתמוך בבקשה לקבלת אות ההכרה כפי שמפורט בתקנון זה.
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הפעילות.
.1

פרשנות התקנון
.1.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.1.1
.2

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

הגדרות
.1.1

"החברה"  -דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ.

.1.1

"הפרס"  -פסלון של אות מובילות עסקית.

.1.2

"קניין רוחני"  -השם וסימני המסחר של המשתתף ,כל מידע ,ידיעה ונתון הקשור במישרין או בעקיפין
למיזם ו/או לפעילות המיזם ו/או לזכויות הנובעות ממנה לרבות זכויות ,זכויות יוצרים ,סימני מסחר ,לוגו,
שמות מסחריים ,פטנטים ,וכל זכות מכל סוג שהוא של המשתתף בקשר עם המיזם.

.1.2

"טופס הגשת מועמדות"  -טופס הגשת מועמדות מקוון בנוסח המצ"ב.

.1.2

"מיזם"  -מיזם של חברה או עסק ,בענפי הפעילות השונים במשק הישראלי ,המקיים בין היתר את
הפרמטרים הבאים :חדשנות (ברמת טכנולוגיה  /ברמת המוצר  /ברמת השירות) ,תרומה חברתית,
טכנולוגית או סביבתית ,ערך כלכלי ,סביבתי או חברתי

.1.2

"מועמד"  -חברה או עסק אשר מנהלים מיזם.

.1.2

"משתתף"  -מועמד אשר הגיש טופס הגשת מועמדות לפעילות.

.1.2

"משתתף קשור לשופט" -כל אחד מהמקרים הבאים )1( :השופט מועסק או מעניק שירותים למשתתף; ()1
השופט מחזיק במניות של המשתתף; ( )2השופט מקיים פעילות עסקית מכל מין וסוג עם המשתתף.
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.1.2

"ערב הגאלה"  -אירוע מצוינות עסקית אשר תערוך החברה.
"צוות החברה"  -צוות שיורכב ממנהלים בחברה אשר יבחן וישפוט את המיזמים;

.1.12

"צוות השופטים"  -כ 12 -מנהלים אשר נושאים בתפקידים בכירים במשק הישראלי אשר ייבחרו בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה;

.1.11

.3

"מועד ההגשה" -התקופה אשר תחילתה ביום שני 22.1.12 ,וסיומה ביום חמישי;12.1.12 ,

הצהרות של המשתתפים
כל אחד מהמשת תפים מצהיר ומתחייב כלפי החברה כלדהלן :
.2.1

אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם להשתתף בפעילות.

.2.1

המשתתף מתחייב להגיש לחברה את כל המסמכים אשר יש בהם כדי לתמוך בבקשתו לקבלת אות ההכרה
בקשר עם המיזם כמפורט בתקנון זה.

.2.2

המשתתף מתחייב כי כל המידע שימסור המשתתף וכל מי מטעמו לחברה בקשר עם המיזם יהיה אמיתי,
מדויק ,נכון ומלא.

.2.2

.2.2

המשתתף מתחייב לשתף פעולה עם החברה ובין היתר למסור לחברה כל מסמך ו/או אישור ו/או אסמכתא
לצורך בחינה של המיזם ו/או עמידה בתנאי תקנון זה לרבות כל מסמך שהחברה תבקש לקבל מהמשתתף
בקשר עם המיזם.
המשתתף וכל מי מטעמו לא יעבירו לחברה כל מידע ו/או חומר ו/או תמונה ו/או מסמך וכיו"ב שיש בו
משום פגיעה בזכות יוצרים ו/או סימן מסחרי ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

.2.2

המיזם הוא בבעלות המלאה והבלעדית של המשתתף ,ואין לכל צד שלישי זכות כלשהי במיזם ו/או בכל
חלק ממנו.

.2.2

המשתתף הינו הבעלים הבלעדיים של זכויות הקניין הרוחני במיזם ואין לאף צד שלישי זכות מכל מין וסוג
שיש בה כדי להגביל ו/או לצמצם ו/או לפגוע בזכויות בקניין הרוחני.

.2.2

המשתתף אינו מפר זכויות קניין רוחני כלשהן של צד שלישי כלשהו ,בקשר עם המיזם ,והוא אינו משתמש
ללא רשות ו/או שלא כדין בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו.

.2.2

אין כנגד המשתתף ו/או עובדיו ו/או מנהליו ,כל טענה או תביעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני של צד
שלישי כלשהו בקשר עם המיזם ,ואין עילה לנקיטת הליכים כאמור.

.2.12

המשתתף מתחייב לא לעשות כל שימוש בשם החברה או בסימני המסחר של החברה אלא באישור החברה
מראש ובכתב (אישור אשר יינתן ,אם יינתן לכל מקרה בנפרד).

.2.11

המשתתף מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות לצד שלישי כלשהו כל מידע בקשר עם השתתפותו בפעילות
ובין היתר אך לא רק כי הוא הגיש את מועמדותו במסגרת הפעילות או כי הוא צפוי לזכות בפעילות ועוד.

.4

זכאות להשתתפות בפעילות
.2.1

כל מועמד רשאי להגיש את מועמדותו לפעילות באמצעות מילוי טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט
של החברה בכתובת/http://www.dbisrael.co.ilלהגשת מועמדות לחץ כאן.
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.5

.2.1

החברה תהיה רשאית לשנות את מועד ההגשה ,על פי הודעה שתפורסם על ידי החברה באתר האינטרנט.

.2.2

החברה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.

.2.2

הגשת המועמדות וההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.

אופן בחירת הזוכים בפעילות
.2.1

לאחר חלוף מועד ההגשה ,צוות החברה יבחר ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובין היתר בהתבסס על מידע
שיש בידי החברה אודות המשתתף ו/או המיזם ,מבין כל המיזמים שהוגשו במסגרת הפעילות ,את
המיזמים אשר עונים לדעתו על הגדרה של מיזם עסקי בעל תועלת חברתית או סביבתית ומקיימים
קריטריונים של מיזם כאמור.

.2.1

המיזמים אשר נבחרו על ידי צוות החברה כאמור ,יעברו לבחינה ולשיפוט של צוות השופטים.

.2.2

צוות השופטים יבחר ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,מבין המיזמים שנבחרו על ידי צוות החברה כאמור,
את המיזמים הזוכים (עד שלושה ( )2מיזמים כולל) ,אשר עונים לדעתו על הגדרה של מיזם עסקי בעל
תועלת חברתית או סביבתית ומקיימים קריטריונים של מיזם כאמור.

.2.2

החלטות צוות החברה וצוות השופטים תתקבלנה ברב דעות.

.2.2

החלטת צוות החברה ו/או החלטת צוות השופטים ,תתבצע בהתבסס על שקלול פרמטרים מגוונים והיא
תהיה סופית ,מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

.2.2

צוות החברה ו/או צוות השופטים יהיו רשאים לבחור את המיזמים ו/או את הזוכים בהתאם לשיקול
דעתם הבלעדי ,והם אינם נדרשים לנמק או לפרט את הפרמטרים או את נימוקיהם לבחירת מיזם כלשהו
או זוכה כלשהו או להסביר את החלטתם.

.2.2

למשתתפים לא תהיה כל טענה ,תלונה ,דרישה או תביעה בקשר עם בחירת המיזמים ו/או בחירת הזוכים
ו/או אי בחירתם ו/או שיקול דעתם של צוות החברה ו/או צוות השופטים.

.2.2

השופטים במסגרת צוות השופטים לא יהיו רשאים לשפוט מיזם אשר הוגש מטעם משתתף הקשור
כהגדרתו לעיל .קולו של השופט כאמור לא ייספר במניין הקולות בקשר עם שיפוט של מיזם שהוגש על ידי
משתתף קשור.

.6

הזכייה בפעילות
.2.1

ערב הגאלה יתקיים ביום  12.2.12במוזיאון תל אביב לאומנויות בשרות שאול המלך  ,12תל אביב.

.2.1

החברה תהיה רשאית לשנות את מועד ערב הגאלה או את מיקומו ,על פי הודעה שתפורסם על ידי החברה.
שינוי מועד ערב הגאלה או המיקום בו יערך ערב הגאלה הינו על פי שיקול דעת החברה.

.2.2

במסגרת ערב הגאלה יוכרזו הזוכים אשר יקבלו את הפרס.

.2.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהא רשאית לעדכן את הזוכים טרם ערב הגאלה בדבר זכייתם.

.2.2

ככל שהחברה תעדכן את הזוכים בדבר זכייתם טרם ערב הגאלה כאמור ,הזוכים מתחייבים לשמור
בסודיות ולא לגלות לצד שלישי כלשהו כי זכו בפעילות וזאת עד לאחר שהחברה תכריז על הזוכים במסגרת
ערב הגאלה.

.2.2

החברה תהא זכאית לבחור זוכים חלופיים באם מי מהזוכים לא יאותר או לא ירצה לקבל את הפרס.

.2.2

זוכה שלא אותר ו/או נפסל לפי תנאי תקנון זה ,תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
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.2.2
.2.2

.2.12

לחברה שמורה הזכות לפסול על-פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות של מי מהמשתתפים ו/או זכייה של מי
מהזוכים בפעילות ,בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין.
החברה תהא רשאית לפרסם ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,את שמות המשתתפים ,הסימנים
המסחריים של המשתתפים וכל מסמך ומידע נוסף הידוע לחברה ו/או שהתקבל מהמשתתפים במסגרת
הפעילות ,וזאת באתר האינטרנט של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו ו/או בחומרים פרסומיים או
שיווקיים של החברה או של צד שלישי כלשהו ו/או בכל מדיה אחרת ו/או ברשתות החברתיות.
החברה תהא רשאית לערוך צילומי סטילס ו/או צילומי וידאו מתוך ערב הגאלה .צילומים אלה יהיו קניינה
הבלעדי של החברה והיא רשאית לעשות בהם כל שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,בכל דרך שתמצא
לנכון לרבות אך לא רק באמצעות העלאת התמונות לאתר האינטרנט של החברה ,או של צד שלישי כלשהו,
פרסום באמצעי התקשורת השונים ,ברשתות החברתיות ,והצגתם במסגרת פרסומים של החברה או כל מי
מטעמה.

.7

אחריות
כל משתתף בפעילות מצהיר ,כי ידוע לו ,כדלקמן:
.2.1

כי לא ניתן להבטיח כי כל הגשת של טופס הגשת המועמדות או כל מסמך אחר ייקלט במחשבי החברה
במועד וזאת בשל סיבות שאינן תלויות בחברה ו/או במי מטעמה ,כגון תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת
האינטרנט ,לרבות במקרים בהם יהיה צורך בניתוק או הגבלה זמנית של השירות לשם ביצוע פעולות
תחזוקה או הקמה חיוניות או מידיות במערכות הרלוונטיות ,או בעיתות חירום לאומי או מסיבות בטחון
לאומי ,והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות
כפופה לזמינות ותקינות השירותים האמורים.

.2.1

כי ידוע לו כי הפעילות בכלל ובחירת המיזמים הזוכים נסמכים על שיקול דעתם הבלעדי של צוות החברה
ו/או צוות השופטים ועל כן המשתתף לא יהיה רשאי להעלות נגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בגין נזק בקשר עם הפעילות ו/או הזכייה ו/או המיזמים הזוכים ו/או נכונות שיקול
הדעת שהופעל על ידי צוות החברה ו/או צוות השופטים ו/או עגמת נפש בגין הפעילות ו/או הזכייה ו/או
הפרס.

.2.2

.כל תקלה ,שיבוש וכיוב' ,אשר מקורם בכוח עליון ,מלחמה ,פיגועים ,שביתה ,השבתה ,אירועים שאינם
תלויים בחברה ו/או במי מטעמה ,לא ייחשבו להפרה של תקנון זה.

.2.2

החברה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר את התקופה בה ניתן יהיה להגיש מועמדות לפעילות או
להאריכה; ו/או  -לשנות את תנאי הפעילות; ו/או  -להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או  -לבטל את
הפעילות בכל עת .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל משתתף בפעילות,
והחברה לא ת חוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו למאן דהוא
עקב פעולות כאמור.

.2.2

למען הסר ספק ,רישומי החברה ו/או מי מטעמה ,יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או
עיבוד נתונים/פרטים במסגרת פעילות זו.

.2.2
.8

שונות

גב' אפרת שגב או מי מטעמה ,תהא האחראית לטיפול בכל פניה של מי מהמשתתפים בקשר עם הפעילות.
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.2.1

לשון הפניה – כל האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.

.2.1

תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לקיום הפעילות.

.2.2

עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצדו ,כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את
הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.

.2.2

שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון זה יהא לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם
אחר לחייב את החברה בעניין זה.

.2.2

למען הסר ספק ,תקנון זה הינו לצורכי הסדרת הפעילות השיווקית של החברה ,ולא ייחשב כפעילות
כהגדרתה בסעיף  112לחוק העונשין ,וזאת ,בין היתר ,עקב העובדה כי הזכייה בפעילות אינה תלויה בגורל.

.2.2

הדין החל על תקנון זה וכל הקשור והנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית
מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו בלבד.

