
 

Ladies 1st תקנון  
 מבוא

 פורום Ladies 1st, פורום הקהילות הגדולות של נשים בתעשיית ההייטק  (להלן: ״הפורום״) עורך1.
 תחרות נושאת פרסים בין נשים מישראל, כהגדרתם להלן אשר עניינה יוזמה ופיתוח של מוצר תוכנה
 מקורי בתחום עולם העבודה והקריירה (להלן: ״המוצר״) אשר תימשך כ 24- שעות (להלן: ״התחרות״

 או ״ההאקתון״).

 תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפות בתחרות, כהגדרתם להלן, לבין Ladies 1st (להלן: ״עורכות2.
 התחרות״) וכל משתתפת אשר נרשם לתחרות בהתאם לתקנון זה ואושרה השתתפותה על ידי עורכות
 התחרות, וכפי שיפורט להלן, יראוה כמי שקיבלה על עצמה את תנאי תקנון זה ככתבם וכלשונם והביאה

 את הסכמתה לתנאים אלו.

.3https://hackathon.org.il/ladies1st תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של ההאקתון בכתובת  
 (להלן: ״אתר התחרות״ או ״אתר ההאקתון״).

 מועד התחרות
 תחרות ההאקתון תתקיים במשרדי אמאזון במגדלי שרונה בתל אביב, ביום חמישי, 28 במרץ, 42019.

 החל משעה 9:00 לערך ועד ליום שישי, 29 במרץ, 2019 עד לשעה 12:00 לערך.

 עורכות התחרות רשאיות לשנות את תאריך ושעות ההאקתון אם ידרשו לכך, על פי שיקול דעתן5.
 הבלעדי.

 נותנות חסות
 ההאקתון מתוקצב על ידי מספר חברות נותנות חסות (להלן: ״נותנות החסות״ או ״ספונסרים״) ששמן6.

  מפורסם באתר ההאקתון. עורכות התחרות רשאיות לשנות את רשימת נותנות החסות בכל עת.

 תנאי השתתפות והרשמה
 תקופת ההרשמה הינה בין התאריכים 28.2.2019 ועד לתאריך 21.3.2019 (להלן: ״תקופת ההרשמה״).7.

 ההרשמה הינה על בסיס אישי או קבוצתי. על אשה אשר נרשמה באתר ההאקתון לאשר במקום8.
 המתאים בטופס ההרשמה שקראה את תנאי התקנון. הבקשה להרשמה באתר אינה מהווה אישור סופי

  להשתתפות בתחרות. אישור סופי ישלח במייל למשתתפות עד תאריך 21.3.2019

 מספר המשתתפים המקסימלי בקבוצה אחת הינו 5 משתתפים. קבוצה בת לכל הפחות 3 משתתפים9.
 ולכל היותר 5 משתתפים תיקרא קבוצה רשומה (להלן: ״הקבוצה הרשומה״).

 מבקשת להירשם להאקתון תציין במפורש אם היא  מסכימה להעביר את קורות החיים שלה לנותנות10.
 החסות של ההאקתון. על הנרשמת להעלות את הקובץ של קורות החיים אותו היא מעוניינת להעביר

  הלאה.

 ההרשמה לתחרות באתר ההרשמה אינה מהווה הבטחה או אישור להשתתפות בהאקתון, אך הינה11.
 תנאי הכרחי להשתתפות בתחרות.

 עורכות התחרות רשאיות להאריך או לקצר את תקופת ההרשמה על פי שיקול דעתן הבלעדי, תוך מתן12.
  הודעה באתר ההאקתון ו/או בעמוד הפייסבוק של ההאקתון.
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 אישור הקבוצות בתחרות
 בתום תקופת ההרשמה ו/או במהלכה תבצענה עורכות התחרות מיון של הקבוצות הרשומות ותבחרנה13.

 הקבוצות שתשתתפנה בתחרות על פי קריטריונים שיקבעו על ידי עורכות התחרות, תוך מתן עדיפות
 מסוימת לסטודנטיות למדעי המחשב/מערכות מידע/הנדסת מחשבים/הנדסת תוכנה, ומתכנתות

 בפועל. עדיפות לקבוצות בנות 5 משתתפות, וכן עדיפות לקבוצות בעלות רעיון בר ביצוע ומימוש במהלך
  התחרות ואשר פרסמו את מתווה כללי של רעיונם בטופס ההרשמה.

 בתום תהליך המיון תישלח הודעה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת SMS למשתתפות אשר נבחרו14.
 להשתתף בתחרות. על כל אחת שנבחרה להשתתף לאשר סופית את השתתפותה בתחרות. קבוצה

 שכל חברותיה אישרו השתתפותן הינה קבוצה משתתפת בתחרות (להלן: ״קבוצה משתתפת״)
 וחברותיה הינן משתתפות בתחרות (להלן: ״משתתפת״). כמו כן תישלח הודעה בדואר אלקטרוני

 לחברות שלא נבחרו להשתתף בתחרות.

 יובהר כי אין הכרח שנרשמת לתחרות תהיה משתתפת בתחרות כמובהר בדף ההרשמה.15.

 מספר משתתפים מקסימלי בתחרות הינו 120 משתתפות.16.

 מהלך התחרות
 לוח זמנים לתחרות יפורסם באתר ההאקתון. עורכות התחרות רשאיות לבצע כל שינוי בלוח הזמנים של17.

 ההאקתון עקב אילוצים לוגיסטיים ו/או מנהלתיים במידה וידרש לכך.

 בתחילת התחרות תרשמנה המשתתפות בעמדת הרישום במקום התחרות ותקבלנה תג זיהוי עם שם18.
  שעליה לענוד במהלך האירוע, מסיבות של אבטחה.

 בתום הרישום ייתכנסו המשתתפות לטקס פתיחת ההאקתון, לתדרוך על נהלי התחרות, הצגת19.
 הקריטריונים לשיפוט, הצגת לוח הזמנים, הרצאה בנושא חשיבה יצירתית ולהכרזה על תחילת
 התחרות. מרגע הכרזת תחילת התחרות תוכלנה המשתתפות להתחיל לעבוד על המוצר עבור

 התחרות.

 מרגע ההכרזה על סיום התחרות כפי שיוגדר בלוח הזמנים, תחדלנה המשתתפות מלעבוד על פיתוח20.
 המוצר.

  משתתפות בתחרות תוכלנה להיוועץ עם המנטוריות ו/או עם נשות מקצוע.21.

 בתחרות זו מספר פרסים - מקום ראשון (להלן: ״הזוכות״), ופרסים נוספים על קריטריונים נוספים כגון22.
  ״חדשנות״ ועוד, כפי שיגודרו על ידי עורכות התחרות.

 סכום הפרס הראשון  יפורסם באתר ההאקתון.23.

 שופטות התחרות (להלן: ״השופטות״) תקבענה על ידי צוות עורכות התחרות ויפורסמו באתר24.
 ההאקתון. עורכות התחרות רשאיות לערוך שינוי בהרכב השופטות על פי שיקול דעתן הבלעדי.

 בתום העבודה על פיתוח המוצר יוגדר סבב ראשוני של שיפוט של צוות שופטות משני שיוגדר על ידי25.
 עורכות התחרות, ויוחלט על הקבוצות אשר תעלנה לגמר התחרות ויציגו את מוצרם (להלן: ״הקבוצות

 המציגות״) בפני השופטות ושאר הנוכחים בקהל.

 בגמר התחרות תהיה לרשות כל קבוצה מציגה 5 דקות להצגת מוצרם בפני השופטים. שופטות26.
 התחרות רשאיות לשאול את הקבוצה המציגה שאלות בתום ההצגה. שאר משתתפות התחרות לא

 תורשנה לשאול שאלות במהלך הצגת הקבוצות.



 
 השופטות תדרגנה את הקבוצות המציגות על פי קריטריונים שיפורסמו מראש ובטקס הפתיחה של27.

  התחרות.

 המשתתפות בתחרות תוכלנה לדרג גם הן את המוצר לפרס ״חביבות הקהל״, בסקר שיערך בקבוצת28.
  הפייסבוק של המשתתפות.

 לאחר סיום הצגות הצוותים בגמר ולאחר התייעצות והחלטת השופטות יוכרזו הקבוצות הזוכות29.
 בתחרות.

 תוצאות התחרות כפי שייקבעו על ידי השופטות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.30.

 עורכות התחרות ו/או השופטות ו/או נותנות החסות או מי מטעמן רשאים להעניק פרסים נוספים31.
 לקבוצות נוספות אשר אינן נמנות על אחד מהמקומות הזוכים, על פי שיקול דעתן והתרשמותן ממוצרן

 של אותן קבוצות ו/או תפקודן במהלך התחרות.

 הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה.32.

 עורכות התחרות רשאיות לעכב ו/או לבטל מסירה של פרס מכל סיבה שיש בה על פי דין לעכב ו/או33.
 לבטל מסירת הפרס.

  סכום הפרס שיוענק לקבוצה מסוימת יחולק באופן שווה בין חברי הקבוצה.34.

 זכויות יוצרים וקניין רוחני
 המשתתפות תהיינה בעלות זכויות היוצרים ברעיון ו/או במוצר ו/או בקוד שנכתבו על ידם ו/או על ידי35.

 חברות קבוצתן. נכלל בזאת הרעיון של הקבוצה באתר ההרשמה. יובהר כי זכויות היוצרים בקבוצה יהיו
 בבעלות משותפת לחברות הקבוצה ללא קשר למידת תרומתם לפיתוח המוצר ו/או הקוד ו/או יצירתו

 של המוצר.

 המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי הקוד וכל מידע או תוכן אשר יעשה בו שימוש במהלך התחרות36.
 לפיתוח המוצר הינם פרי יצירתה ומקוריים, וכי כולו נכתב/פותח במהלך ההאקתון על ידה ו/או על ידי

 חברות הצוות שלה, למעט ספריות קוד פתוח אשר הקבוצה עשתה בהם שימוש.

 המשתתפת מצהירה שבמהלך התחרות לא השתמשה במוצר/קוד/תוכנה באופן אשר מפר זכויות37.
 יוצרים של צד שלישי בהתאם לרשיונות המפורסמים על כל מוצר תוכנה/קוד. המשתתפת מתחייבת
 לשפות את עורכות התחרות בגין כל טענה/דרישה ו/או תביעה אשר תופנה כלפיהן בהקשר להפרת

 זכויות יוצרים ו/או זכויות צד שלישי.

 נרשמת לתחרות תחשב כמי שמסכימה שכל צילום או סרטון שכולל את דמותה או קולה כפי שעשויים38.
 להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות ו/או שמה, יפורסמו על ידי עורכות התחרות בחלקם או

 במלואם עם/מבלי לציין את שמה בכל כלי תקשורת ו/או אמצעי פרסום, לרבות (אך לא רק) אתר
 התחרות ו/או עמוד הפייסבוק של התחרות ו/או כל פרסום בהתאם לשיקול הדעת של צוות ההאקתון,
 וזאת מבלי לגרוע בהסכמתה לכל יתר תנאי תקנון זה. נרשמת לתחרות יראוה כמי שקיבלה על עצמה

 מראש תנאי זה.

 כללי
 עורכות התחרות יהיו רשאיות לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. כמו כן עורכות התחרות39.

 רשאיות לבטל או להפסיק תחרות זו בכל עת עקב תקלה ו/או טעות ו/או עקב גורמים שאינם תלויים
 בהם ואשר לא יאפשרו את קיום התחרות או חלק ממנה.

 עורכות התחרות רשאיות לשנות את לוח הזמנים על פי שיקול דעתם הבלעדי.40.



 
 עורכות התחרות רשאיות להפסיק השתתפותה של קבוצה לאלתר במידה ולא מילאו אחר כלל התנאים41.

 המפורטים בתקנון זה בחלקם או במלואם על פי שיקול דעתם, ו/או במידה ועל פי שיקול דעתם קבוצה
 או חלק ממשתתפותיה ביצעו מעשה שאינו ראוי ו/או אינו אתי ו/או אינו חוקי ו/או נוגד את רוח התחרות
 ו/או מפר את זכויות הקבוצות האחרות ו/או זכויות המשתתפות האחרות. עורכות התחרות יהיו רשאיות
 לשלול זכייה מקבוצה לאחר זכייתה במידה ויימצא כי הפרו אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנון

 זה, והחלטתן תהיה סופית ובלתי ניתנת לעירעור.

 עורכות התחרות לא יהיו אחראיות באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינם לא נקלט רישומה של42.
 נרשמת כלשהי לתחרות.

 נרשמת לתחרות באמצעות אתר ההרשמה תחשב כמי שקיבלה על עצמה תקנון זה.43.

 עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לתקן תקנון זה בכל עת וללא התראה מראש על ידי פרסום44.
 הודעה באתר ההאקתון ו/או בעמוד הפייסבוק של ההאקתון. לא תישלחנה הודעות אישיות על שינויים

 בתקנון זה.

 נרשמת לתחרות מאשרת בזאת לקבל דיוור אלקטרוני והודעות sms מעורכות התחרות לצורך עדכונים45.
 ולצורך קבלת פרטים על התחרות. נרשמת ו/או משתתפת תוכלנה לבחור להסיר הרשמתה לדיוור

 אלקטרוני בכל עת.

 


