
   2015 מרוץ מודיעין  – תקנון הגרלה

במרוץ יוגרל שובר זכיה לחבילת אירוח זוגית באירופה . 6.11.2015מרוץ מודיעין יתקיים בתאריך ה  .1.1
 .הכוללת משחק כדורגל של אחת מהקבוצות הבכירות בליגה האירופאית

 : רשאים להשתתף .2

 במסגרת תאריכי שר נרשמו א21מעל גיל , מ" ק10 ו 5רצים במרוצי ה זכאים להשתתף בהגרלה  .2.1
ההגרלה תיערך ביום המרוץ בין הרצים הנוכחים . שילמו והשתתפו בפועל במרוץ, ההרשמה מוקדמת
 . במעמד ההגרלה

 : רישום להגרלה .3

ם באתר המרוץ  על פי רשימת הרצימ" ק10 ו5מרוצי ה ב  ומשתתףבהגרלה ישתתף כל רץ הנרשם .3.1
 .ובמשרדי אגף הספורט והשתתפות בפועל במרוץ

רצים . 12:00 בשעה 01.11.2015' אויסתיים ביום  08:00בשעה  10.09.2015' ההרישום ייפתח ביום 
  . בהגרלהותפושירשמו לאחר מועד זה לא יש

  .החזה של הרץ' מסטפסי ההגרלה יוכנו מראש כאשר על גבי כל טופס הגרלה ירשם 

 :ההגרלה .4

י ראש עירית " מתוך תיבת ההגרלה  ערלהטופס הגההגרלה תערך באופן של שליפה ידנית אקראית של  .4.1
 .מודיעין או  מי מטעמו

מעמד חלוקת מתחם ההפנינג של המרוץ בב, 6.11.2015, תערך ביום המרוץתהיה פומבית וההגרלה  .4.2
  .10:45הגביעים לזוכים במרוץ בשעה 

תת מנהל כספים עמו, ר הנהלת סחלבים"יו, ת סחלביםעמותל "מנכ :חברי ועדת ההגרלות של המרוץ .4.3
 .עמותת סחלביםשל היועץ משפטי ומבקר עירית מודיעין , סחלבים

נרשם והשתתף במרוץ על הטופס שעלה בגורל מייצג משתתף אשר כי טופס תעשה בדיקה הלאחר הגרלת  .4.4
 .פי הנהלים

,  על פי שיקול דעתם הבלעדי בדבר להכריעתהיה ועדת ההגרלות, מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל .4.5
מכל סיבה אחרת , או חוסר בהירות בטופס ההגרלה וכן/ו או חסר/בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו
 בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת וועדההחלטת ה .אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית

  .הוועדהעם הכרעת  ו תביעה בקשרא/לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו

 : הודעה על זכיה .5

על הזוכה להתייצב בבמת .  במעמד ההגרלה החזה של הזוכה בהגרלה יוכרז בצורה פומבית'מס .5.1
 .החזה'  דקות מזמן ההודעה עם מס2חלוקת הגביעים תוך 

 .תעודת זהות ורשימת המשתתפים המאושרת על ידי מנהלי המרוץ, החזה יאומת מול שם הרץ' מס .5.2

 .תתקיים הגרלה נוספת, במידה ולא יתייצב הזוכה תוך פרק הזמן הנדרש .5.3

 שובר הזכיה .6



אחריות על התוכן ) 'העברות וכו, מלונות, טיסות(עמותת סחלבים אינה אחראית לתוכן החבילה  .6.1
 .החבילה חלה על ספק השירות

 הספורט  בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לאגף–החבילה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה  .6.2
 . ולקבל את אישורו לשינוי

 . בלשון נקבה במשמע ולהיפך, כל האמור בלשון זכר בתקנון זה .7

 .חברות הבת ובני משפחותיהם, ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עיריית מודיעין •

  


