תקנון MTA Hack 2019
מבוא
 .1המכללה האקדמית תל אביב יפו )להלן :״המכללה״( בשיתוף אגודת הסטודנטים והסטודנטיות
האקדמית ת״א-יפו )להלן :״האגודה״( עורכות תחרות נושאת פרסים בין סטודנטים מישראל,
כהגדרתם להלן אשר עניינה יוזמה ופיתוח של מוצר תוכנה ו/או חומרה מקורי בתחום בריאות ,כושר
ואורח חיים )להלן :״המוצר״( אשר תימשך כ 24-שעות )להלן :״התחרות״ או ״ההאקתון״(.
 .2תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים בתחרות ,כהגדרתם להלן ,לבין המכללה והאגודה )להלן:
״עורכות התחרות״( וכל משתתף אשר נרשם לתחרות בהתאם לתקנון זה ואושרה השתתפותו על ידי
עורכות התחרות ,וכפי שיפורט להלן ,יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבם וכלשונם
והביא את הסכמתו לתנאים אלו.
 .3תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של ההאקתון בכתובת ) https://mtahack.comלהלן :״אתר
התחרות״ או ״אתר ההאקתון״(.
מועד התחרות
 .4תחרות ההאקתון תתקיים במכללה האקדמית תל אביב יפו ,ברחבת בניין כלכלה וניהול ביום חמישי,
 11באפריל 2019 ,החל משעה  9:00לערך ועד ליום שישי 12 ,באפריל 2019 ,עד לשעה 12:00
לערך.
 .5עורכות התחרות רשאיות לשנות את תאריך ושעות ההאקתון אם ידרשו לכך ,על פי שיקול דעתן
הבלעדי.
נותנות חסות
 .6ההאקתון מתוקצב על ידי מספר חברות נותנות חסות )להלן :״נותנות החסות״ או ״ספונסרים״( ששמן
מפורסם באתר ההאקתון .עורכות התחרות רשאיות לשנות את רשימת נותנות החסות בכל עת.
תנאי השתתפות והרשמה
 .7תקופת ההרשמה הינה בין התאריכים  8.1.2019ועד לתאריך ) 21.3.2019להלן :״תקופת
ההרשמה״(.
 .8ההרשמה הינה על בסיס אישי .תנאי להרשמה הינו היותו של הנרשם סטודנט הלומד במוסד אקדמי
מוכר בישראל בשנת הלימודים תשע״ט אשר נרשם באתר ההאקתון ושאישר במקום המתאים בטופס
ההרשמה שקרא את תנאי התקנון .במסגרת ההרשמה ייתכן כי הנרשם ידרש להציג תעודת סטודנט
בתוקף ו/או אישור לימודים עדכני מהמוסד האקדמי בו הוא לומד.
 .9כחלק מתהליך ההרשמה על הנרשם לפתוח קבוצה חדשה באתר הרשמה או להצטרף לקבוצה
קיימת תוך מתן אישור של פותח הקבוצה .מספר המשתתפים המקסימלי בקבוצה אחת הינו 5

משתתפים .קבוצה בת לכל הפחות  3משתתפים ולכל היותר  5משתתפים תיקרא קבוצה רשומה
)להלן :״הקבוצה הרשומה״(.
 .10נרשם להאקתון ייחשב כמי שהסכים לקבל הצעות תעסוקה או אחרות מנותנות החסות של ההאקתון.
 .11ההרשמה לתחרות באתר ההרשמה אינה מהווה הבטחה או אישור להשתתפות בהאקתון ,אך הינה
תנאי הכרחי להשתתפות בתחרות.
 .12עורכות התחרות רשאיות להאריך או לקצר את תקופת ההרשמה על פי שיקול דעתן הבלעדי ,תוך
מתן הודעה באתר ההאקתון ו/או בעמוד הפייסבוק של ההאקתון.
אישור הקבוצות בתחרות
 .13בתום תקופת ההרשמה ו/או במהלכה תבצענה עורכות התחרות מיון של הקבוצות הרשומות ויבחרו
את הקבוצות שישתתפו בתחרות על פי קריטריונים שיקבעו על ידי עורכות התחרות ,תוך מתן עדיפות
לסטודנטים למדעי המחשב/מערכות מידע/הנדסת מחשבים/הנדסת תוכנה ,עדיפות לקבוצות בנות 5
משתתפים וכן עדיפות לקבוצות בעלות רעיון בר ביצוע ומימוש במהלך התחרות ואשר פרסמו את
מתווה כללי של רעיונם באתר ההרשמה.
 .14בתום תהליך המיון תישלח הודעה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת  SMSלחברי הקבוצות אשר נבחרו
להשתתף בתחרות .על כל אחד מהחברי הקבוצה שנבחרה להשתתף לאשר השתתפותו בתחרות.
קבוצה שכל חבריה אישרו השתתפותן הינה קבוצה משתתפת בתחרות )להלן :״קבוצה משתתפת״(
וחבריה הינם משתתפים בתחרות )להלן :״משתתף״( .כמו כן תישלח הודעה בדואר אלקטרוני לחברי
הקבוצות שלא נבחרו להשתתף בתחרות.
 .15יובהר כי אין הכרח שנרשם לתחרות יהיה משתתף בתחרות כמובהר בדף ההרשמה.
 .16מספר משתתפים מקסימלי בתחרות הינו  100משתתפים.
מהלך התחרות
 .17לוח זמנים לתחרות יפורסם באתר ההאקתון .עורכות התחרות רשאיות לבצע כל שינוי בלוח הזמנים
של ההאקתון עקב אילוצים לוגיסטיים ו/או מנהלתיים במידה וידרש לכך.
 .18בתחילת התחרות יירשמו המשתתפים בעמדת הרישום במקום התחרות ויקבלו את ערכת
ההשתתפות האישיות.
 .19לכל קבוצה יוגדר שולחן אשר ישמש את חברי הקבוצה לצורכי עבודה על מוצרם במשך כל התחרות.
 .20בתום הרישום ייתכנסו המשתתפים לטקס פתיחת ההאקתון ,לתדרוך על נהלי התחרות ,הצגת
הקריטריונים לשיפוט ,הצגת לוח הזמנים ולהכרזה על תחילת התחרות .מרגע הכרזת תחילת
התחרות יוכלו המשתתפים להתחיל לעבוד על המוצר עבור התחרות.
 .21מרגע ההכרזה על סיום התחרות כפי שיוגדר בלוח הזמנים ,יחדלו המשתתפים מלעבוד על פיתוח
המוצר.
 .22משתתפים בתחרות יוכלו להיוועץ עם המנטורים ו/או עם אנשי מקצוע ו/או שופטים של התחרות.

זכיה בתחרות ,שיפוט פרסים ומימוש זכייה
 .23בתחרות זו  3פרסים  -מקום ראשון ,מקום שני ,מקום שלישי )להלן :״המקומות הזוכים״(.
 .24סכומי הפרסים יפורסמו באתר ההאקתון ובעמוד הפייסבוק סמוך למועד התחרות.
 .25שופטי התחרות )להלן :״השופטים״( ייקבעו על ידי צוות עורכות התחרות ויפורסמו באתר ההאקתון.
עורכות התחרות רשאיות לערוך שינוי בהרכב השופטים על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 .26בתום העבודה על פיתוח המוצר יוגדר סבב ראשוני של שיפוט של צוות שופטים משני שיוגדר על ידי
עורכות התחרות ,ויוחלט על הקבוצות אשר יעלו לגמר התחרות ויציגו את מוצרם )להלן :״הקבוצות
המציגות״( בפני השופטים ושאר המשתתפים.
 .27בגמר התחרות תהיה לרשות כל קבוצה מציגה  5דקות להצגת מוצרם בפני השופטים .שופטי
התחרות רשאים לשאול את הקבוצה המציגה שאלות בתום ההצגה .שאר משתתפי התחרות לא
יורשו לשאול שאלות במהלך הצגת הקבוצות.
 .28השופטים ידרגו את הקבוצות המציגות על פי קריטריונים שיפורסמו מראש ובטקס הפתיחה של
התחרות.
 .29לאחר סיום הצגות הצוותים בגמר ולאחר התייעצות והחלטת השופטים יוכרזו הקבוצות הזוכות
בתחרות.
 .30תוצאות התחרות כפי שייקבעו על ידי השופטים הינן סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 .31עורכות התחרות ו/או השופטים ו/או נותנות החסות או מי מטעמן רשאים להעניק פרסים נוספים
לקבוצות נוספות אשר אינן נמנות על אחד מהמקומות הזוכים ,על פי שיקול דעתן והתרשמותן ממוצרן
של אותן קבוצות ו/או תפקודן במהלך התחרות.
 .32הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה.
 .33עורכות התחרות רשאיות לעכב ו/או לבטל מסירה של פרס מכל סיבה שיש בה על פי דין לעכב ו/או
לבטל מסירת הפרס.
 .34סכום הפרס שיוענק לקבוצה מסוימת יחולק באופן שווה בין חברי הקבוצה.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
 .35המשתתפים יהיה בעלי זכויות היוצרים ברעיון ו/או במוצר ו/או בקוד שנכתבו על ידם ו/או על ידי חברי
קבוצתם .נכלל בזאת הרעיון של הקבוצה באתר ההרשמה .יובהר כי זכויות היוצרים בקבוצה יהיו
בבעלות משותפת לחברי הקבוצה ללא קשר למידת תרומתם לפיתוח המוצר ו/או הקוד ו/או יצירתו
של המוצר.
 .36המשתתף מצהיר ומתחייב כי הקוד וכל מידע או תוכן אשר יעשה בו שימוש במהלך התחרות לפיתוח
המוצר הינם פרי יצירתו ומקוריים ,וכי כולו נכתב/פותח במהלך ההאקתון על ידו ו/או על ידי חברי
הצוות שלו ,למעט ספריות קוד פתוח אשר הקבוצה עשתה בהם שימוש.
 .37המשתתף מצהיר שבמהלך התחרות לא ישתמש במוצר/קוד/תוכנה באופן אשר מפר זכויות יוצרים
של צד שלישי בהתאם לרשיונות המפורסמים על כל מוצר תוכנה/קוד .הנרשם המשתתף מתחייב

לשפות את עורכות התחרות בגין כל טענה/דרישה ו/או תביעה אשר תופנה כלפיהן בהקשר להפרת
זכויות יוצרים ו/או זכויות צד שלישי.
 .38נרשם לתחרות ייחשב כמי שמסכים שכל צילום או סרטון שכולל את דמותו או קולו כפי שעשויים
להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות ו/או שמו או חלק מפרטיו האישיים שסופקו במהלך
ההרשמה לתחרות ,יפורסמו על ידי עורכות התחרות בחלקם או במלואם עם/מבלי לציין את שמו בכל
כלי תקשורת ו/או אמצעי פרסום ,לרבות )אך לא רק( אתר התחרות ו/או עמוד הפייסבוק של התחרות
ו/או אתר המכללה ו/או עמוד הפייסבוק של המכללה ו/או כל פרסום של האגודה בהתאם לשיקול
הדעת של צוות ההאקתון ,האגודה והמכללה ,וזאת מבלי לגרוע בהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה.
נרשם לתחרות יראוהו כמי שקיבל על עצמו מראש תנאי זה.
כללי
 .39עורכות התחרות יהיו רשאיות לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה .כמו כן עורכות התחרות
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.
 .40עורכות התחרות רשאיות לשנות את לוח הזמנים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 .41עורכות התחרות רשאיות להפסיק השתתפותה של קבוצה לאלתר במידה ולא מילאו אחר כלל
התנאים המפורטים בתקנון זה בחלקם או במלואם על פי שיקול דעתם ,ו/או במידה ועל פי שיקול
דעתם קבוצה או חלק ממשתתפיה ביצעו מאשר 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 המשתתפים האחרים .עורכות
התחרות יהיו רשאיות לשלול זכייה מקבוצה לאחר זכייתם במידה ויימצא כי הפרו אחד או יותר
מהתנאים המפורטים בתקנון זה ,והחלטתם תהיה סופית ובלתי ניתנת לעירעור.
 .42עורכות התחרות לא יהיו אחראיות באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינם לא נקלט רישומו של
נרשם כלשהו לתחרות.
 .43נרשם לתחרות באמצעות אתר ההרשמה ייחשב כמי שקיבל על עצמו תקנון זה.
 .44עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לתקן תקנון זה בכל עת וללא התראה מראש על ידי
פרסום הודעה באתר ההאקתון ו/או בעמוד הפייסבוק של ההאקתון .לא תישלחנה הודעות אישיות על
שינויים בתקנון זה.
 .45נרשם לתחרות מאשר בזאת לקבל דיוור אלקטרוני מעורכות התחרות לצורך עדכונים ולצורך קבלת
פרטים על התחרות .נרשם ו/או משתתף יוכל לבחור להסיר הרשמתו לדיוור אלקטרוני בכל עת.
 .46הניסוח בתקנון זה הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.

