תקנון תחרות – IGNITION 2019
הקדמה:
תחרות ה IGNITION-הינה תחרות הסטרטאפים השנתית של עמותת חיל האוויר .מטרת התחרות היא יצירת
פלטפורמה לחשיפת מיזמים בשלב מתקדם יחסית של בוגרי חיל האוויר .זאת ,על מנת ליצור קשרים עסקיים,
חשיפה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת הזדמנויות השקעה על ידי קרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים.
התחרות היא אחד מאירועי הדגל של עמותת חיל האוויר ועל כן מושקעים בה מאמצים ניכרים ,המתבטאים הן
בעשיית המתנדבים והן במשאבים כספיים המופנים לחשיפת המיזמים והיזמים בוגרי חיל האוויר.
לתחרות ארבע מטרות עיקריות:
א.
ב.
ג.
ד.

חשיפת מיזמים מובילים של בוגרי חיל האוויר.
יצירת חיבור בין היזמים ,יצירת יוזמות משותפות בעתיד וחשיפתם לתכניות המשך נוספות של העמותה.
חשיפת פעילות העמותה ,לצורך יצירת קשרים ושיתופי פעולה לטווח הארוך עם אנשים וגופים רלוונטיים
בתעשייה.
יצירת אימפקט חברתי.

הגדרות:
א .״התחרות"  -תחרות יזמות טכנולוגית למיזמים מתחומים מגוונים ,ללא הגדרת תחום עיסוק ספציפי.
ב .״עורכי התחרות"  -עמותת חיל האוויר או מטעמה.
ג .״מיזם"  -מיזם אשר הגיש את מועמדותו להשתתפות בתחרות ואשר השתתפותו בתחרות אושרה (לרבות
מיזם שאושר בסטטוס של המתנה); ובלבד שהחברים במיזם או לפחות אחד מהם הוא הינו בוגר חיל
האוויר וחבר עמותת חיל האוויר.
ד" .הצוות" או "המשתתף"  -צוות המיזם ,כהגדרתו לעיל ו/או כל חבר בצוות באופן אישי ,לפי העניין.
ה" .המוצר"  -החלק הטכנולוגי אותו המיזם מציג בתחרות.
ו" .ועדת השופטים  -ועדה המורכבת מעד  10חברים בשלב הגמר ועד  6חברים בשלב חצי הגמר ,אשר ייבחרו
על ידי עורכי התחרות .עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הרכב ועדת השופטים ,לרבות
מספר חבריה ,על פי שיקול דעתם הבלעדי בכל עת.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
הרשמה לתחרות ובחירת המיזמים המשתתפים בשלב חצי הגמר:
 .1הגשת מועמדויות לתחרות תיפתח למשתתפים בתאריך  ,8/9/19ותתאפשר עד לתאריך  1/10/19בשעה .23:59
הקישור:
דרך
תתבצע
לתחרות
 .2ההרשמה
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yqj0tUPgWkWxm5BHmVT8BaGEVWלהשלמת
תנאי
.NEmZEgybOZr71dqlUM0RFOURFWk82UUo4OUdOTkFLOTJQRkZQVy4u
הרישום הוא שירות תקין מלא בחיל האוויר וחברות בעמותה על ידי לפחות אחד מחברי הצוות (כולל תשלום
דמי החבר השנתיים) ואישור תקנון השתתפות זה.
 .3עורכי התחרות רשאים להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 .4לאחר הגשת טופס ההרשמה ,לא ניתן לשנות את פרטי הרישום.
 .5כל צוות משתתפים ימנה נציג ויודיע על זהותו לעורכי התחרות .הנציג ישמש כאיש קשר לקבלת ומסירת הודעות
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.6

.7
.8

.9

וכן לכל עניין הנוגע לניהול הצוות והשתתפותו בתחרות .הנציג יעמוד בקשר עם עורכי התחרות וכל גורם המעורב
בתחרות ,ייתן תשובות בשם הצוות ,וינהל כל עניין הנוגע להשתתפות הצוות בתחרות.
עורכי התחרות יבחרו מבין הנרשמים לתחרות ,בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ,עד  15צוותים אשר
יעלו לחצי הגמר ,וכן יהיה רשאי לדרג צוותים נוספים בהמתנה לפי שיקול דעתו הבלעדי ,למקרה שאחד
הצוותים שנבחר לשלב חצי הגמר לא ייקח בו חלק .ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה מצד עורכי
התחרות כי המיזם ישתתף בשלב חצי הגמר או בגמר ,והמשתתף מאשר כי ידוע לו כי התחרות כוללת סינון
מוקדם של משתתפים שנרשמו לתחרות ,לפי שיקול דעתם של עורכי התחרות.
כל משתתף ימסור מראש לעורכי התחרות חומרים להצגה ,אותם יציג בפני ועדת השופטים אם ידרש .שליחת
חומרים כאמור במועד ובהיקף שנקבעו לכך על ידי עורכי התכנית מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.
במקרה שמשתתף שנבחר לשלב חצי הגמר החליט לוותר על מקומו ,או שלא מסר חומרים במועד או שלא עמד
בכללי התחרות בכל צורה אחרת ,יהיו רשאים עורכי התחרות לפנות לצוות המצוי בסטטוס המתנה (לפי סדר
הדירוג שערכו עורכי התחרות) ולהודיע לו כי נבחר להשתתף בשלב חצי הגמר .על הצוות האמור יהיה לפעול
בהתאם לאמור לעיל ,ובתוך  1ימים לאשר את השתתפותו בתחרות ולמסור את החומרים הנדרשים ,שאם לא
כן ,יהיו רשאים עורכי התחרות לפנות לצוותים הבאים המצויים בסטטוס המתנה בהתאם לאמור לעיל ,וחוזר
חלילה.
עורכי התחרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת רישום לתחרות או
תימנע ההשתתפות בתחרות עקב כך.

נהלי השתתפות בתחרות ,הצהרות והתחייבויות:
ההשתתפות בתחרות מותנית בכך שכל חבר צוות במיזם אשר הגיש את מועמדותו להשתתפות ,יאשר את הסכמתו
לתנאים הבאים:
.10
.11
.12

.13

.14

.15
.16

לפחות אחד מחברי המיזם מחויב להיות בוגר חיל האוויר וחבר עמותת בוגרי חיל האוויר ,אשר שילם בשנה
הנוכחית את דמי החבר בעמותה.
הוא קרא את תנאי תקנון זה ,מחויב לו ,ומסכים במפורש לכל הוראותיו .בנוסף לאישור מקוון של התקנון בעת
הרישום לתחרות ,כל אחד מחברי צוות המיזם יאשר את הסכמתו גם בשולי נוסח מודפס של תקנון זה.
ההשתתפות בתחרות מותנית בהשתתפות במפגש או במפגשי הכנה לצוותים הלוקחים בה חלק ,כפי שיוגדר על
ידי עורכי התחרות .פטור מהשתתפות במפגשים ,לאחד או יותר מחברי הצוות ,יינתן באופן בלעדי על ידי נציג
עורכי התחרות ,לפי שיקול דעתו.
הוא מסכים לכך שבעת אירוע הגמר (אם וככל שישתתף בו) הוא יצולם על ידי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם,
וכי תמונותיו תפורסמנה בכל אמצעי מדיה ,בכל מקום וזמן ולפי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות,
לרבות בעמוד הפייסבוק של עמותת חיל האוויר ,באתר האינטרנט של העמותה ו/או בכל דרך אחרת.
המוצר אשר הצוות יציג במסגרת התחרות לא יפר זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי .בכל מקרה של טענה
מטעמו של צד שלישי כי זכויות הקניין הרוחני שלו הופרו במסגרת התחרות ,לא תהיה לעמותת חיל האוויר כל
אחריות לכך והצוות ישא באחריות לכל נזק או הוצאה שייגרמו לעמותת חיל האוויר בקשר לכך.
ידוע לו כי ועדת השופטים רשאית לשקול שיקולים שונים ומגוונים באשר למיזמים שיעלו משלב חצי הגמר
לשלב הגמר ,וכן באשר לזוכה בתחרות ,וכי לא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.
הוא מאשר כי עורכי התחרות יהיו רשאים ,בהתאם לשיקול דעתם המוחלט ,לפסול בכל שלב כל מיזם וכל
משתתף מהשתתפות בתחרות ,מאחד או יותר מהשיקולים הבאים( :א) התרשמות כי הצוות אינו מחויב במידה
מספקת לתחרות ואינו עומד בכללים שנקבעו לניהול התחרות (לרבות השתתפות במפגשים ,מסירת חומרים
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וכיוצא באלה); (ב) התרשמות כי המוצר או המיזם אינם ברמה מספקת לצורך הצגה בשלב משלבי התחרות; (ג)
התנהגות בלתי הולמת מצד מי מחברי הצוות; (ד) התברר כי מי מהמשתתפים אינו עומד בתנאי הסף להשתתפות
בתחרות או הצהיר הצהרה שאינה נכונה; (ה) אחד מחברי הצוות הפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה.
 .17הוא מאשר כי עורכי התחרות יהיו רשאים לדחות או להאריך באופן סביר כל מועד הקבוע בתקנון זה .בנוסף,
עורכי התחרות יהיו רשאים לבטל או להפסיק את התחרות בכל עת ,מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת
גורמים שאינם תלויים בהם ,אשר לא יאפשרו את קיום התחרות ו/או יחייבו את דחייתה.
 .18לא יוכל להשתתף בתחרות מיזם אשר עלה לגמר התחרות בשנים הקודמות.
תהליך השיפוט ,הפרסים ואופן מימוש הזכייה:
 .19ההשתתפות בשלב חצי הגמר ייתכן ותהיה כרוכה בהצגה בפני ועדת השופטים .תוצאות שלב זה יימסרו בנפרד,
מספר ימים לאחר תום הצגת כל המיזמים בפני ועדת השופטים.
 .20ההשתתפות בגמר כרוכה בהצגת המיזם בפני ועדת השופטים ובפני קהל בקבלת הפנים של האירוע השנתי.
 .21באירוע הגמר ,כל צוות יידרש להיות נוכח באירוע מתחילתו ועד סופו ,לרבות בזמנים שבהם לא יציג הצוות את
המיזם שלו.
 .22לאחר הצגת המיזמים על ידי הצוותים השונים יתקיים דיון פנימי בין חברי ועדת השופטים ,ולאחר תום הדיון
תתקיים ההכרזה על הצוות הזוכה .נציג הצוות הזוכה יציג את המיזם על הבמה המרכזית בפני הקהל.
 .23השיפוט בשני השלבים ייעשה לפי שיקול דעתם המוחלט של חברי ועדת השופטים והם לא יהיו מחויבים לפרסם
את שיקוליהם או לשקלל אותם באופן כלשהו ,אם כי הם יונחו לתת משקל לרמת ההצגה (בהיבט המוצר ,תיאור
הבעיה ,בשלות הפיתרון וכו׳) ,להרכב הצוות ,לפוטנציאל העסקי או החברתי של המיזם ,ולרמת החדשנות
והיצירתיות הכרוכים במיזם.
 .24ועדת השופטים תידרש להכריז על צוות זוכה במקום הראשון בלבד .לא ידורגו מקומות נוספים.
 .25עורכי התחרות יהיו זכאים בכל עת להודיע לצוותים המשתתפים בתחרות כי היקף הפרסים בתחרות יקטן מכל
סיבה שהיא וכן לשנות באופן אחר את הפרסים שיחולקו .לצוותים המשתתפים לא תעמוד כל טענה ביחס
לפרסים הנכללים בתחרות ,לרבות כל טענה שעניינה ציפייה לקבלת פרסים מסוימים על בסיס השתתפותם
בתחרות.
 .26ועדת השופטים רשאית להעניק פרסים נוספים ,ככל שיהיו ,גם לצוותים אשר אינם נמנים על הזוכים ,על פי
שיקול דעתה ולפי התרשמותם הכללית של השופטים לגבי אותם צוותים.
 .27הפרסים יימסרו לחברי הצוות במסירה אישית ,בתוך  60ימים ממועד הודעת הזכייה ,בהתאם למועד אשר
יתואם עמם מראש על ידי עורכי התחרות ובכפוף להצגת תעודה מזהה במועד המסירה .הפרס הינו אישי ואינו
ניתן להעברה.
 .28עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ,בנסיבות אשר לפי כל דין יש בהן
משום הצדקה לעכב או לבטל את מסירתו.
 .29ההשתתפות בתחרות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ,ועורכי התחרות לא יישאו באחריות לנזק כלשהו
אשר נגרם או עלול להיגרם למשתתף מכל סיבה שהיא ,לרבות כל נזק ו/או הוצאה לה יידרש הזוכה בעת מימוש
הזכייה .כמו כן ,אין עורכי התחרות אחראים לטיב ולאיכות הטובין או השירותים הקשורים במימוש הזכייה
בתחרות ,ובהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי לא יבוא בכל דרישה ,טענה או תביעה לעורכי התחרות
ביחס לטובין ושירותים אלה.
 .30תוצאות התחרות תהיינה סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
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שונות:
 .31תקנון זה מהווה הסכם בין כל אחד מחברי הצוות המשתתפים בתחרות ,לבין עורכי התחרות ,וכל משתתף אשר
נרשם לתחרות יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבם וכלשונם והביע את הסכמתו להם.
ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה וללא תנאי להוראות התקנון זה ולהחלטות ועדת השופטים ועורכי
התחרות .הזכייה בפרס מותנית במילוי כל הדרישות המפורטות בתקנון זה.
 .32תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות שבין עורכי התחרות לכל אחד מחברי הצוותים אשר משתתפים
בתחרות .בכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות
שנעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,על ידי עורכי התחרות בקשר עם התחרות ,ובכלל זה כל פרסום ,בכתב
או בעל פה ,שנעשה בכל אמצעי תקשורת ,יגברו הוראות תקנון זה.
 .33הדין החל על תקנון השתתפות זה הוא הדין הישראלי בלבד ,ובית משפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו ,והוא
בלבד ,יהיה מוסמך לדון בכל מחלוקת הקשורה או עשויה לנבוע מתקנון זה או מההשתתפות בתחרות.
אנו הח"מ מאשרים בזאת ,כולם ביחד וכל אחד לחוד ,כי קראנו את התקנון ,הבנו את כל הוראותיו ואנו מסכימים
להן ומתחייבים לפעול על פיהם.
ולראיה באנו על החתום:
שם המיזם._________________________________________:
איש צוות :1
שם פרטי ._______________:שם משפחה._________________:
כתובת .______________________:ת.ז.__________________:
תאריך ________________:חתימה._______________________:
איש צוות :2
שם פרטי ._______________:שם משפחה._________________:
כתובת .______________________:ת.ז.__________________:
תאריך ________________:חתימה._______________________:
איש צוות :3
שם פרטי ._______________:שם משפחה._________________:
כתובת .______________________:ת.ז.__________________:
תאריך ________________:חתימה._______________________:
איש צוות :4
שם פרטי ._______________:שם משפחה._________________:
כתובת .______________________:ת.ז.__________________:
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תאריך ________________:חתימה._______________________:
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