
 . 2022לשנת  לסטודנטי/ת באונ' בן גוריון בנגב "הסטודנט הירוק"–תקנון 

 

 אמבו  .1

ירוק .1.1 "מזמ  קמפוס  אות  לקבלת  מועמדות  להגיש  הסטודנטים  קהילת  את  הירוקין  הפעילים הסטודנט  לסטודנטים/ות   "

גוריון מטעם קמפוס ירוק לכבוד טקס   הענקת הפרסים השנתי של ומשפיעים בתחום הסביבה והקיימות באוניברסיטת בן 

 .  קמפוס ירוק

 ה להירשם כי קרא   תלתחרות ו/או המבקש  ת/מו/או הנרש  ת/המשתתפוה הסכמה, אישור והצהרה של  השתתפות בתחרות מהו .1.2

 ויחייבו לכל דבר ועניין.   ההוראותיו וכי תקנון זה יחול עלי את העלי תא מקבליאת התקנון וה

 הסכם מחייב  .2

(. לפיכך, אנא וודא, כי קראת והבנת "התקנון"ותנית בהסכמה ואישור של תקנון זה )להלן:  ההשתתפות בתחרות מ  כאמור, .2.1

מאשר, בעצם השתתפותו בתחרות, כי הוא מסכים   את כללי התחרות במלואם טרם הרשמתך לתחרות. כל משתתף בתחרות,

 התחרות.  הסכמה מלאה ובלתי מותנית לכל כללי

 מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין עורכי התחרות בכל הקשור לתחרות.כללי התחרות המופיעים בתקנון זה  .2.2

 הרשמה .3

 .סטודנט/ית באוניברסיטת בן גוריוןכל  בהרשמהלהירשם ולהשתתף  םרשאי .3.1

עפ"י פורמט ההרשמה המצורף:  המוגשיםשל  םעל פועל  פירוטתוך  כל מועמדות תוגש
 https://forms.gle/s4uiLvo69WE1sEqW9 

 

 וקה. במועצה הירחבר/ה קמפוס ירוק או ת /להיות עובדואינה יכולה  18מעל גיל  הלהיות בגיר תחייב פתהמשתת .3.2

    נכון.ה הינו ו/ה כי תוכן מועמדות/ת מצהיר/המתמודד .3.3

 תקופת התחרות  .4

ביום  הה .4.1 תחל  לתחרות  ביום    07.6.2022רשמה  "תקופת    16.06.2022ותסתיים  הבחירה   "(.  ההרשמה)להלן:  אירוע  כאשר 

  . 28.06.2022בטקס סיום שנה של קמפוס ירוק בתאריך יתקיים 

המידע בנוגע לאופן ההרשמה לתחרות, אופן ההשתתפות והפרסים בהם ניתן לזכות כפי שיפורסמו באמצעי הפרסום השונים  .4.2

 מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.ו

 בחירת הזוכים בתחרות .5

ת ע"פ את המועמדויות שהוגשו ויבחר מתוך המועמדו  נויבח  ועדת שיפוט מטעם צוות מעורבות סטודנטיאלית של קמפוס ירוק .5.1

 הינו סופי ומוחלט.  ועדת השיפוטשל  השיקול דעתו את הזוכה. שיקול דעת

והיא הינה סופית ולא ניתנת  לזוכים , עם הודעה מוקדמת 28.6.2022-תפורסם בטקס שיתקיים ב הזוכים בתחרותההודעה על   .5.2

 לערעור. 

 פרסים  .6

וזאת במעמד הטקס  ₪  1000פרס כספי על סך " וכן לסביבההתרומה ינתן תעודת "אות כל זוכה תלזוכים.  2ייבחרו בתחרות  .6.1

 . 28.6.22 שהתקיים ביום

 שומרים על זכותם לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתם הבלעדי.  תחרותעורכי ה .6.2

ניתן לאתר את   .6.3 ו/או סירב  תחרותקבלת הפרס בהתאם לכללי הת בתנאים ל/א עומדו/או להזוכה  במידה ולא יהיה   והנ"ל 

 . ת/אחר ת/פשומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להעניק את הפרס למשתת תחרותלקבלת הפרס, עורכי ה

 ביטול/השהייה של התחרות .7

חלק פסול/פלילי בעניין ו/או לבטל,   השהיה ל   ת/פהבלעדי, לפסול כל משתתעורכי התחרות שומרים על זכותם, לפי שיקול דעתם  

היו רשאים לשנות את התקנון על פי שיקול דעתם, כמו  ימבלי לגרוע באמור לעיל עורכי התחרות    לשנות או להשעות את התחרות.

 כן עורכי התחרות רשאים לבטל ו/או לדחות את התחרות מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק מדוע. 
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