האקתון אלטמן להתאמה אישית של תוספי תזונה
תקנון
א.

כללי  -מטרות ההאקתון
.1

אלטמן בריאות שותפות כללית (להלן " -אלטמן" או "המארגנים") ,מקיימת האקתון
שמטרתו מציאת פתרונות יצירתיים להתאמת צריכה אישית וייעודית של תוספי תזונה (להלן
 "ההאקתון" או "התחרות").במסגרת ההאקתון ,מוזמנים המשתתפים למרתון חשיבה יצירתית וחדשנית בכדי ליצור את
הרעיון הטוב ביותר להתאמה אישית (פרסונליזציה) של תוספי תזונה ולקידום שימוש נכון
יותר בתוספי תזונה על ידי הצרכנים ,באופן שיהא המתאים ביותר עבור הצרכן באופן אישי.

ב.

ההרשמה לתחרות והמשתתפים
.2

הגשת המועמדות להרשמה לתחרות תבוצע באמצעות טופס הרשמה מקוון.

.3

הגשת המועמדות תתאפשר עד תאריך  11.1.18בשעה .12:00

.4

ההרשמה פתוחה לקהל הרחב ומיועדת בעיקר ליזמים ,צרכנים ,רוקחים ,רופאים ,דיאטנים,
מטפלים ,אנשי פיתוח וטכנולוגיה ,שיווק ,עיצוב ,מוצר ו.Data -
ההרשמה מיועדת לנשים וגברים בגירים בלבד (מעל גיל  )18שהינם אזרחי ישראל או שוהים
בה כחוק.

.5

רשאי להשתתף בהאקתון רק מי שקיבל הודעת אישור על השתתפותו מהמארגנים.
מבין כלל הנרשמים באתר מובהר כי אלטמן תבחר את המשתתפים על פי שיקול דעתה
הבלעדי.

ג.

.6

הגשת המועמדות תתאפשר ליחידים ולקבוצות .ההשתתפות בתחרות תיעשה במסגרת
קבוצות (ניתן יהיה להצטוות לקבוצות במהלך התחרות עצמה).

.7

בהגשת מועמדות מאשר המשתתף קבלת מידע מהמארגנים בקשר עם התחרות.

פרטי ומהלך התחרות
.8

ההאקתון יתקיים במשך כיממה ,החל מיום חמישי ה 18-בינואר בשעה  9:30ועד יום שישי ה-
 19בינואר בשעה  ,09:30לאחריו יתחיל תהליך שיפוט עד שעה .11:00
מיקום ,WeWork Hazerem :רחוב הפלך  ,7תל אביב.

.9

ההשתתפות בתחרות תיעשה במסגרת קבוצות .ניתן יהיה להצטוות לקבוצות במהלך
התחרות עצמה .במידה ולא ייערך ציוות לקבוצות לכל המשתתפים יהיו המארגנים רשאים
לערוך את ציוות המשתתפים לקבוצות בהתאם לשיקול דעתם במהלך התחרות.
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ד.

ה.

.10

המשתתפים יקבלו במסגרת התחרות תיק חומרים שיכול לסייע להם לפי שיקול דעת
המארגנים (כגון :מידע על תוספי התזונה ,מידע על רגולציה רלבנטית ,דוגמיות של מוצרים
וכד').

.11

מטרת ההקאתון לפתח רעיונות /פתרונות בתחום ההתאמה האישית (פרסונליזציה) של
תוספי התזונה.

.12

הפתרונות יכולים להתייחס למוצר ו/או שירות  -לרבות תוכנות ,יישומונים (אפליקציות) וכו'
(לרבות תוכנה עבור הרשת ,מחשב אישי ,מכשיר נייד וכיו"ב).

.13

במסגרת התחרות המשתתפים יקבלו הנחיות והוראות נוספות כגון דרישות להצגה בפני
השופטים וכיו"ב.

.14

המשתתפים יתבקשו להציג בסיום התחרות:

14.1

מצגת עיסקית מלאה הכוללת גם מודל היתכנות של המוצר/שירות המוצע.

14.2

אב-טיפוס במידה והפתרון מתאפשר באמצעות טכנולוגיות קיימות ונגישות.

בחירת הזוכים
.15

הרעיונות שיפותחו במסגרת ההאקתון ייבחנו על ידי צוות שופטים מטעם המארגנים.
השופטים יבחרו מבין המשתתפים  3הצעות זוכות (מקום ראשון ,שני ושלישי) ,בהתאם
לשיקול דעתם.

.16

השופטים יבחנו בין היתר את הקריטריונים הבאים :איכות ויצירתיות הפתרון (לרבות
חדשנות ומקוריות) ,אופן יישום הפתרון (לרבות מורכבות היישום ,התכנות עסקית ,עלויות,
חווית שימוש) ,קהל היעד אליו פונה הפתרון והיקפו ,התרשמות כללית וכיו"ב .השופטים לא
יידרשו לנמק את בחירתם .במקרה של שויון יכריעו השופטים בדבר זהות הזוכים ומיקומם.

.17

בחירת הזוכים תיעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים בהאקתון והיא סופית ולא
ניתנת לערעור .למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם החלטת השופטים.

.18

בתום האירוע יועברו המצגות הסופיות וכל החומרים הקשורים לרעיון שפותח לאלטמן
למטרת המשך בחינה להתקדם לפיתוח.

הפרסים
.19

במסגרת התחרות יהיו הזוכים זכאים לפרסים הבאים:
19.1

פרס ראשון :טיסה זוגית ליעדים רומא /מילאנו /פראג ,לבחירת הזוכים .ניתן לבחור
טיסה ל 3-4 -לילות בין התאריכים  8.2.18ל( 15.3.18-הפרס אינו כולל שהיה ביעד).

19.2

פרס שני :פינוק זוגי בספא מלון בראון בתל אביב.

19.3

פרס שלישי :שיעור סאפ זוגי.
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ו.

.20

הזכאות לפרסים הינה לכל אחד מהמשתתפים בקבוצה הזוכה.

.21

הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה .הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה
בכסף או בשווה ערך אחר.

.22

על הזוכים לממש את הזכייה ולנצל את הפרס במועדים ובתנאים שיועברו להם לאחר הזכיה.
מימוש הזכיה הינו באחריות הזוכים.

.23

מימוש הפרסים כפוף לתנאים ולמדיניות של הגופים הרלבנטים נותני השירותים/מוצרים.
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.

קנין רוחני וסודיות
.24

המשתתפים מצהירים כי ההצעה/פתרון שיוצגו על ידם במסגרת ההאקתון (להלן –
"ההצעה") פותחה במלואה על ידם באופן בלעדי ואין בהצעה ו/או הצגתה ו/או יישומה ו/או
בכל הקשור בשימוש בה 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 את אלטמן ו/או מי מטעמה עם דרישתה בגין כל נזק או הוצאה
שייגרמו לאלטמן ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

.25

לאלטמן שמורה זכות ראשונים לקיים בחינה לפיתוח הרעיונות (בקבוצות הזוכות) במשך 10
שבועות לאחר סיום ההאקתון.
חברי הקבוצות הזוכות לא יהיו רשאים להתקדם עצמאית או עם צד ג' כלשהו בפיתוח אותו
רעיון במשך תקופה זו ,אלא אם כן יתקבל אישור מאלטמן בכתב כי היא לא מעוניינת לפתח
את המוצר.

ז.

.26

בסיום תקופת הבחינה במידה ואלטמן לא תהיה מעוניינת לפתח את הרעיון ,חברי הקבוצה
יהיו רשאים לפתח את הרעיון בעצמם או עם צד ג' .במידה ובסיום תקופת הבחינה ,אלטמן
תהיה מעוניינת ליישם את הרעיון והתכנית העסקית אשר לקבוצה הזוכה זכויות קניין רוחני
בהם ,תהיה רשאית אלטמן להשקיע בפרוייקט ולפתח אותו ביחד עם הקבוצה הזוכה בהתאם
להסכמות שיגובשו בין אלטמן לקבוצה הזוכה.

.27

על ידי אישור התקנון מסכימים המשתתפים לשמור על סודיות בהקשר לתוצרים שפותחו
במהלך האירוע וזאת עד ל 10 -שבועות לאחר סיום ההאקתון ,זולת אם הוסכם אחרת בין
אלטמן לקבוצה הזוכה.

שינויים ופטור מאחריות
.28

המארגנים רשאים לשנות את מועדי ההרשמה והתחרות ולערוך כל שינוי בקשר עם התחרות
וכן לבטל את קיומה ,בהתאם לשיקול דעתם.
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ח.

.29

המארגנים רשאים להפסיק השתתפות בתחרות ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את
הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם ,בהתאם לשיקול דעתם.

.30

המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות
שיתקיימו בקשר עם התחרות ו/או מהלכה ,לרבות במסגרת הליך ההרשמה ,לרבות שיבושים
והפרעות ברשת האינטרנט ,התקשורת ,המחשוב ,החשמל וכיו"ב.

.31

המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם
התחרות ,לר בות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך התחרות .מבלי לגרוע
מהאמור ,על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך התחרות.

.32

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי המארגנים
ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם התחרות ו/או השתתפותם בה.

כללי
.33

נוסח תקנון זה יהא מצוי באתר אלטמן ויהיה ניתן לעיין בו גם באמצעות פנייה בכתב לחברה.

.34

בהרשמתו לתחרות והשתתפותו בה מאשר המשתתף כי קרא את כל הוראות תקנון זה והוא
מסכים לכל האמור בו.

.35

המארגנים 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 לזוכים ו/או למשתתפים .עצם
הרישום וההשתתפות בתחרות מהווה הסכמת המשתתפים לאמור.

.36

אלטמן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך שיבוא במקומו או
בנוסף אליו בקשר עם התחרות.

.37

אלטמן רשאית לקצר ,לבטל או לערוך כל שינוי בתנאי התחרות בכל עת.

.38

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר
עם התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה.

.39

האמור 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.

.40

הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתתפים בלבד.

.41

בכל מקום בתקנון בו כתוב "אלטמן" או "המארגנים" הכוונה היא לרבות עובדיה ו/או מי
מטעמה.

.42

מובהר 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.
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.43

הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד.

.44

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל
אביב יפו בלבד.

.45

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לאלטמן באמצעות _______________________.

\:Gמ-ת\ממ\אלטמן\האקתון -התאמת ת .תזונה\תקנון מעודכן סופיdoc.

