
 

 

  - SRAELCup ICreative Business -אליפות העולם ביזמות יצירתיתתקנון 

 

 כללי

זמות יצירתית, יאליפות העולם בת את "( מארחשנקרשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. בע"מ )להלן: " .1

Creative Business Cup היזמות העולמית רשת עמותת בהשתתפות  "(התחרות)להלן: " 2018, לשנת

 ליזמות בישראל.  MITפורום יטמן אלמגור זהר ובר Deloitteבישראל, 

התחרות מעניקה במה לרעיונות עסקיים חדשניים שמקורם בתעשיות יצירתיות בעלות פוטנציאל שיווקי  .2

גדול ומטרתה לחזק את המיומנויות העסקיות של היזמים בתעשיות יצירתיות. לעניין זה מוגדרת תעשייה 

תוכן ותוכנה, אפליקציות, משחקי מחשב, אינטרנט של הדברים;  כדלקמן: פיתוחבין היתר יצירתית 

ה, אדריכלות, עיצוב, אמנות ואמנויות; קולנוע, מוסיקה, רדיו, טלוויזיה; גסטרונומיה, מסעדות, בתי קפ

תעשייה מועדונים; פרסום, הוצאה לאור, דפוס וניו מדיה; מחזות, צעצועים ופעילויות פנאי )להלן: "

 . "(יצירתית

 ומזמינה אותם להשתתף בתחרות. בארץ ות פונה ליזמים יצירתיים התחר .3

)להלן:  בתחרות רשאים להשתתף יחידים, קבוצות אנשים וכן כל גוף אחר )חברה, עמותה, ארגון ועוד( .4

 , ובלבד שהמשתתף פועל ומאורגן בהתאם לדין. "(המשתתף"

קרא תקנון זה  שתתף מצהיר כישתתפותו בתחרות, המההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי תקנון זה. בה .5

וכי והוא מסכים לתנאיו. מובהר כי כל משתתף ייחשב כמי שקרא את תנאי התחרות והסכים להם מעצם 

 השתתפותו בתחרות. 

שנקר )ו/או מי מטעמה( רשאית לשנות את המבנה והתוכן של התחרות, וכן את הנהלים, המועדים  .6

ה שנקר )ו/או מי מטעמה( רשאית לערוך שינויים בתקנון ז והפרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן,

 ובלבד שהודעה בדבר שינוי מהותי תפורסם באתר הבית של שנקר. 

התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .7

 התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים, ליחיד ולרבים, התקנון מנוסח בלש .8

 לפרטים ולתאגידים. 



 

 הגשת מועמדות

 .19/6/2018רשאי להגיש את מועמדותו עד ליום המפורטים להלן משתתף העונה לתנאי הסף  .9

 המשתתף יגיש: .10

 בטופס מקוון המפורסם באתר שנקר. -  "(המיזם)להלן: "תקציר רעיון ו/או תקציר המיזם  .10.1

)היזם יעלה לינק לסירטון בטופס  ואת המשתתף דקות המציג את המיזם 3טון קצר של סר .10.2

 . המקוון(

 חלה על המשתתף בלבד.לתיבת הדוא"ל לעיל  כל הנדרש לעילאת האחריות לוודא כי שנקר קיבלה  .11

 רק הגשות אשר יוגשו בהתאם לנהלים יתקבלו לבחינה.  .12

 להשתתפות םתנאי

 הבאים: לעמוד, בין היתר, בתנאים על המיזם .13

 דרך. מיזם חדש ופורץ .13.1

 יאל שוק משמעותי. פוטנצ מיזם בעל .13.2

 (.USDמיליון דולר )לא הושקע במיזם בהשקעה חיצונית סך העולה על  .13.3

  .במיזםהמשתתף חייב להיות בעל הזכויות  .13.4

 חבר השופטים

אשר רשאית לשנות את הרכב השופטים  חבר השופטים יורכב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שנקר .14

 . בכל עת, גם לאחר תחילת התחרות

 בתחרות על ידי חבר השופטים תהא סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.קביעת הזוכים  .15

בהתאם  ו/או שיקול דעתו הבלעדיחבר השופטים שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור זוכה כלל, בהתאם ל .16

 שנקר.  לשיקול דעתה הבלעדי של 

 

 



 

 בחירת הזוכים

פוטנציאל  יצירתיות, חדשנות,מקוריות, ם: דורג, בין היתר, בהתאם לקריטריונים הבאייבחן וי מיזםה .17

 עסקי והביקוש הטמון בפיתוח המיזם. 

, להוסיף להם ו/או לגרוע לשנות את הקריטריונים ו/או חבר השופטים רשאיםשנקר )ו/או מי מטעמה(  .18

 .  מהם

 בתחרות העולמית אשר תיערךאת ישראל  ייצגושתתף יאל תחרות בישרמקום הראשון בהזוכה ב .19

 ."היזם היצירתי הטוב בעולם"על התואר חרה, בין היתר, דנמרק, שם ית -בקופנהגן

זוכה המיועד להשתתף בתחרות העולמית יהיה חייב להשתתף בתחרות העולמית ויעשה כמיטב יכולתו ה .20

לייצג את ישראל על הצד הטוב ביותר וישתף פעולה באופן מלא עם שנקר ו/או מי מטעמה ו/או מארגני 

 התחרות העולמית וידאג להעברת הדרוש ממנו כנדרש ובמועד. 

תתף הזוכה, ישלח על חשבונה של שנקר )בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי( הזוכה היחיד או נציג מטעם המש .21

 להשתתפות בגמר התחרות העולמית.

מובהר בזאת כי שנקר לא נושאת בכל אחריות לתחרות העולמית ולא תישא בכל אחריות לנזקים ו/או  .22

ו/או ו או כוונתו/הוצאות ו/או הפסד אשר עולים להיגרם למשתתף עקב השתתפותו בתחרות העולמית 

 להשתתף בה. רצונו 

 מיזםפסילת משתתף ו/או 

 אשר מפר מיזםשנקר תהא רשאית לפסול משתתף אשר פעל בניגוד לתנאי תקנון זה ו/או הדין וכן לפסול  .23

 כויותיהם של צדדי ג'. את הוראות התקנון ו/או הדין ו/או ז

ן לדין ו/או בניגוד לתנאי תקנושנקר תהא רשאית שלא להעניק את הפרסים לזוכים אם וככל שנהגו בניגוד  .24

 זה. 

 קניין רוחני וזכויות יוצרים

במסגרת תחרות זו להיות פרי פיתוח עצמאי ומקורי של המשתתף וכל משתתף מצהיר  מיזם המוגשעל ה .25

 , לרבות זכויות יוצרים. א בעל זכויות הקניין הרוחני במיזםבעצם השתתפותו בתחרות כי הו



 

מיזם פות בתחרות זו הזכויות בקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים במוסכם בזאת, כי במסגרת ההשתת .26

 ל, שנקר תהא רשאית לפרסם ו/או להציג את המיזםיהיו שייכות למשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעי

 כאמור. 

שנקר תהא רשאית להציג את המיזם באמצעי התקשורת ו/או בכנסים ו/או בתערוכות ו/או בטקסים ו/או  .27

אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והמשתתף נותן לכך את הסכמתו המלאה ולא תהיה לו בכל אירוע 

כל טענה בנושא כלפי שנקר ו/או מי מטעמה. למשתתף לא קמה כל זכות לקבלת תמורה משנקר ו/או מי 

 מטעמה במקרה של פרסום ו/או הצגת המיזם כאמור. 

בכל הפעילויות הקשורות לקידום התחרות  המשתתף מסכים להתראיין, להצטלם ולהשתתף, ללא תמורה, .28

 ו/או פרסומה, בהתאם לבקשתה של שנקר ו/או חבר השופטים.

 כל משתתף מתחייב לפעול בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין בכל הנוגע להגנה על זכויות קניין .29

 קשור בתחרות.  עשוי להיותאשר רוחני, זכויות יוצרים, לשון הרע, הגנה על הפרטיות וכל היבט אחר 

 אחריות

ל התחרות מובהר בזאת, כי שנקר ו/או חבר השופטים אינם ולא יהיו אחראים בכל צורה או אופן לניהו .30

 לרבות מועדי התחרות, הקריטריונים לבחירת הזוכים או קבלת הפרסים. העולמית ולכל הנוגע לה,

לה כלפי שנקר ו/או מי מטעמה לא תעמוד שום דרישה, תביעה, טענה או עילמען הסר ספק, למשתתפים  .31

 ו/או חבר השופטים בגין עלויות ו/או הוצאות /ואו הפסדים ו/או נזקים שנגרמו ו/או ייגרמו להם ואשר

 .בישראל ו/או בתחרות העולמית נובעים מהשתתפותם בתחרות

 שתתף. שנקר לא תישא בכל אחריות לפגיעה בזכויות קניין רוחני שנעשתה עקב מעשיו ו/או מחדליו של המ .32

כל משתתף מתחייב לשפות את שנקר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או  .33

דרישה )לרבות הוצאות ושכר טרחה של עו"ד( שייגרמו לשנקר ו/או למי מטעמה כתוצאה מתביעות 

רבות בכל שעילתן במעשה ו/או מחדל של המשתתף ו/או הפרה של תנאי תקנון זה ו/או הוראות הדין, ל

 הנוגע לזכויות קניין רוחני.

המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את שנקר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד והוצאה שייגרמו  .34

 להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, ואשר נובעים מאי נכונות ו/או אי שלמות מצגיו ו/או פרטיו

 ו/או הצהרותיו של המשתתף. 

 ירת קשרמידע נוסף ויצ



 

לכל מידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של שנקר וכן למדריך התחרות בכתובת  .35

israel-www.shenkar.ac.il/cbc. 

 . israel@shenkar.ac.il-cbcבאמצעות הדוא"ל רה בקשר לתחרות ניתן ליצור קשר בכל שאלה ו/או הבה .36

 סמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין הישראלי וסמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט  .37

 יפו בלבד. -המוסמכים במחוז תל אביב

 

 שנקר מאחלת הצלחה לכל משתתפי התחרות!

http://www.shenkar.ac.il/cbc-israel
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