תקנון הרשמה לתכנית "המרדף"
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"המרדף" )להלן" :התוכנית"( הינה תכנית שעשועון טלוויזיה שמופק על ידי יולי אוגוסט תקשורת
והפקות בע"מ )להלן" :המפיקה"( עבור כאן – תאגיד השידור הישראלי ו/או כל גורם אחר מטעמם
)להלן" :הערוץ"(.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי המיון הראשוניים לתכ נית ומהווה הסכם בין המועמד ובין המפיקה.
הגשת המועמדות להשתתפות בתכנית מהווה הסכמה לכל תנאי תקנון זה.
מועמד המבקש להשתתף בתוכנית ימלא את השאלון והטופס אשר יוצג לו באמצעות מערכת שורט
אודישן ו/או כל מערכת אחרת אותה תעמיד המפיקה לרשות המועמד )להלן" :המערכת"( .המערכת ו/או
המפיקה יהיו רשאים לבקש מהמועמד להוסיף פרטים והמועמד מתחייב לפעול בהתאם לכך.
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך  1.11.2018או עד לתאריך אחר אשר יאושר על ידי המפיקה ,ככל
שיאושר.
בהגשת המועמדות יידרש המועמד למלא את פרטיו האישיים האמיתיים בשדות הנדרשים .אי מילוי פרט
הנדרש באחד מהשדות ו/או מילוי פרט שגוי עשויים להביא לאי קליטת בקשת המועמד  /פסילת
מועמדותו.
המפיקה ו/או הערוץ וכל מי מטעמם אינם אחראים לפעילות התקינה של המערכת ו/או כל אתר בקשר
לתכנית על כל מרכיביהם ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים ישירים ו/או
עקיפים לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למועמדים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור ,ככל
שייגרמו.
המועמד מודע לכך כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכת ובמערכות ממוחשבות שונות מערכות
אלו אינן חסינות מפריצות ,מתקלות ,ו/או טעויות לרבות טעויות אנוש וכי אין בידי המפיקה להבטיח כי
הליך הגשת המועמדות מאובטח באופן הרמטי ו/או יהיה חף מטעויות/פריצות/תקלות כאמור.
המפיקה רשאית לבחור או לא לבחור כל מועמד להשתתף בשלבי מיון נוספים בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ומובהר כי עצם מילוי הטופס ו/או השאלון ו/או כל פרט אחר אינו מבטיח כי אכן הבקשה
להיכלל ברשימת המועמדים נקלטה ,ואין הוא מבטיח כי המועמד יבחר להשתתף בשלבי מיון נוספים
ו/או ישתתף בתכנית )וזאת אף אם ייבחר לשלבי מיון נוספים( .אם מסיבה כלשהי )לרבות כשלים טכניים(
לא יקלטו פרטי המועמד לא תהיה למפיקה ,לערוץ ו/או לכל מי מטעמם כל אחריות ו/או חובה כלפי
המועמד ולא תעמוד לו כל טענה בקשר לכך .כן רשאית המפיקה לבטל את ההרשמה כולה ו/או את
השתתפות המועמד בכל שלב משלבי המיון ו/או לבטל את התוכנית וכל חלק בתוכנית אף אם השתתף
המועמד בצילומים לתוכנית ו/או להימנע מלשדרם ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .המועמד מוותר
מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לעניין מהעניינים המפורטים בסעיף זה כנגד המפיקה
ו/או כל מי מטעמה.
ככל שייבחר מועמד להשתתף בשלבי מיון נוספים ו/או בתוכנית ,יהא עליו לקבל על עצמו את דרישות
ההפקה .מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי מועמד אשר ייבחר להשתתף בתוכנית יידרש לחתום על
כתב הסכמה לפיו כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתוכנית ובכל רכיב
מרכיביה שייכות למפיקה ,וכי הוא מעניק למפיקה הרשאה בלתי חוזרת לשימוש בתמונתו ,קולו ,שמו
ובפרטים ביוגראפיים אודותיו בתכנית ,ובכל יצירה ו/או מוצר נלווים ,לרבות חומר פרסומי אודותיהם
בכל אופן ו/או היקף וכן לערוך באלו שינויים ,והכל לפי שיקול דעת המפיקה.
בהגשת המועמדות ,מאשר המועמד למפיקה ליצור עמו קשר בכל אמצעי תקשורת שהומצאו פרטיו.
בנוסף לשימוש בפרטים אותם מעביר המועמד בעת הגשת המועמדות לצורך בחינת מועמדותו
והשתתפותו בתוכנית )ככל שישתתף בה( נותן המועמד בהגשת המועמדות את הסכמתו כי המערכת
תשתמש במידע המועבר ו/או אשר יועבר למפיקה בכל עת )לרבות מידע אודות דפוסי השימוש של
המועמד במערכת ההרשמה( ומסכים כי פרטים אלו יישמרו במאגרי המידע של ההפקה וישמש ,בין היתר
גם לצורך שיפור השירותים ,המידע והתכנים המוצעים וכן לצרכים סטטיסטיים פנימיים.
הגשת המועמדות אסורה על עובדי ההפקה ,עובדי האולפנים בה תוקלט התוכנית ,הערוץ בו תשודר
התכנית ,עובדיו ובני משפחתם מדרגה ראשונה של כל אלו.
המפיקה תהא רשאית לשנות כל פרט ו/או מועד הקבוע בתקנון ושינויים אלה יחייבו כל מועמד החל
ממועד פרסומם.
מובהר ,כי המפיקה אינה מחויבת לגייס מועמדים ו/או משתתפים לתוכנית באמצעות המערכת ,והיא
רשאית לגייס מועמדים ו/או משתתפים לתוכנית בכל אמצעי נוסף /אחר לפי שיקול דעתה.
בהגשת המועמדות מצהיר המועמד כי אין ולא תהיה לו ו/או לכל מי מטעמו כל תביעה ו/או דרישה כלפי
המפיקה ,הערוץ ו/או הגוף שיעשה שימוש בתוכנית ו/או בכל הקשור אליה ו/או כלפי מי מטעמם בכל
הקשור לשלבי המיון ולתכנית .הגשת המועמדות וההשתתפות בתוכנית היא באחריותו הבלעדית של
מגיש המועמדות ולמפיקה ,לערוץ ו/או לכל מי מטעמם לא תהיה כל אחריות לנזק גוף ו/או רכוש ו/או
אבדן ו/או הוצאה אחרים שייגרמו ,ככל שיגרמו למגיש המועמדות בקשר ישיר ו/או עקיף לתקנון זה ו/או
לתכנית.
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מטעמי נוחות ,תקנון זה מנוסח בלשון זכר .מובהר בזאת ,כי כל האמור בלשון זכר הנו גם בלשון נקבה
וכל האמור בלשון יחיד משמעו גם ברבים.
מובהר כי הגשת המועמדות וההשתתפות בתוכנית ,ככל שייבחר המועמד להשתתף בה הנה וולונטארית
וכי לא תשולם כל תמורה בגין ו/או בקשה למועמדות ו/או ההשתתפות בתוכנית .פרסים ,ככל שיוענקו
יוענקו בהתאם לשיקול דעת המפיקה ו/או הערוץ.
המועמד מתחייב כי כל פרטים שנמסרו ו/או יימסרו על-ידו וכל הצהרותיו על-פי תקנון זה הינן נכונות
ומלאות .המועמד ישפה ויפצה את המפיקה על כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבות זו.
לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך ו/או תביעה בקשר לתקנון זה ו/או
להפקה ו/או למפיקה ו/או לכל דבר הנובע מהם ו/או קשור אליהם.

