נספח לתקנון תחרות  WNBFישראל
השתתפות בתחרות  WNBFישראל

 .1מבוא
.1
.2
.3
.4

מסמך זה נועד להסדיר את הוראות להשתתפות בתחרות פיתוח הגוף הטבעי של איגוד .WNBF
האמור במסמך זה מוסיף ואינו גורע מהאמור בתקנון התחרות המחייב ,כפי שמפורסם באתר
האינטרנט של מארגני התחרות( ,1להלן" :התקנון") ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
התקנון ,מסמך זה ופרסומים נוספים הנוגעים לתנאי התחרות ,מהוויים יחד את כללי
ההשתתפות בתחרות (להלן" :כללי התחרות").
ההשתתפות בתחרות כפופה לכללי התחרות .מובהר בזאת כי במידה ומשתתף ,אינו מסכים
לתנאים ולהוראות המפורטים בכללי התחרות ,הוא אינו רשאי להשתתף בתחרות.

 .2בדיקת פוליגרף ובדיקה לאיתור סמים
.5

.6

.7
.8

עמידה בהוראות לעניין איסור שימוש בחומרים המפורטים ברשימת החומרים האסורים
המופיעה באתר  WNBF ISRAELוהמעודכנת מעת לעת (להלן" :חומרים אסורים") ,מהווה
תנאי סף מהותי להשתתפות בתחרות.
המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן באופן שוטף עד יום יומי ,ברשימת החומרים
האסורים ובשינויים שיערכו בה .השתתפות המשתתף בתחרות מהווה תנאי להסכמה לשינויים
אלה.
המשתתף מתחייב לבצע בדיקות פוליגרף ושתן ,בהתאם לדרישות מארגני התחרות ,לרבות
לאחר סיומה .אולם ,תנאי להשתתפותו ולזכייתו בתחרות הינו עמידה בבדיקות.
תנאי זה הינו תנאי יסוד ,והפרתו תגרור תשלום פיצוי מוסכם למארגני התחרות על סך 50,000
 ,₪מבלי לגרוע מזכויותיהם והסעדים העומדים לרשותם על פי כל דין.

 .3לוחות זמנים
 .9יום לפני מועד התחרות יפרסמו במדיה הדיגיטלית של  WNBF ISRAELלוחות הזמניים של
התחרות ,לרבות :השעות בהן יהיו זמינים שירותי הצביעה (עבור מי שרכש שירות כאמור
מבעוד מועד); שעת תחילת קדם השיפוט (החלק הראשון של התחרות); זמני ההגעה למתחם
התחרות הנדרשים מכל מתחרה בהתאם לקטגוריה שלו; שעת תחילת התחרות עם הקהל
(החלק השני של התחרות) ועוד.
 .10לוחות הזמנים כפופים לשינויים הנובעים מעיכובים טכניים ו/או בזמן הנדרש לשיפוט
הקטגוריות ו/או עיכובים שונים אשר אינם תלויים במארגני התחרות או מי מטעם.
 .11יובהר ,כי מארגני התחרות רשאים לשנות את הזמנים של הקטגוריות וחלקי התחרות ,את
מועדי סגירת שירותי הצביעה ואת שעת סיום התחרות עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים
מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של התחרות או לסכן את המתחרים ו/או את מארגני
התחרות.

https://wnbf-il.com/wp-content/uploads/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-1
%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%92%D7%95%D7%A3-WNBF-IL.pdf
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 .12באחריות הבלעדית של המשתתף לבדוק את זמני הקטגוריה אליה שובץ ולעלות לבמה בזמן.
לא תותר עליה לבמה במועד שונה מהמועד המפורסם בלוח הזמנים של התחרות .אי עמידה
בלוחות הזמנים עלולה לגרור פסילה טכנית מהתחרות.

 .4עליה לבמה
 .13עליה לבמה לצורך השתתפות בתחרות מותנית בעמידה בכללי התחרות ,ונוסף בהוראות
המפורטות להלן:
 .13.1המשתתף עומד בהנחיות המחייבות לעניין הלבוש בהתאם לקטגוריה במסגרתה הוא
מתחרה:
 .13.1.1פיתוח גוף (גברים)  -תחתון חלק אחד מצבע וחומר אחיד ,ניתן לשבץ בו עיטור כלשהו;
 .13.1.2פיתוח באדי (נשים) – ביקיני מסורתי המורכב משני חלקים .שני החלקים חייבים להיות

בצבע אחיד וחומר אחיד וניתן לשבץ בהם עיטור או קישוט אך לא ציור .ההופעה תתבצע
בנעלי עקב .מותר שימוש בכל תכשיט או אקססורי שיולבש בטוב טעם ולא יסתיר את
שרירי הגוף .תחתון חוטיני אסור ,ועלול להביא להפחתה בניקוד  /פסילה.
 .13.1.3מן פיזיק (גברים)  -מכנס גלישה ( )board shortהמכסה את כל הירך עד לברך ורחב
מסביב לירך .המכנס חייב לכסות את כל האגן.
 .13.1.4בקיני (נשים)  -ביקיני מסורתי המורכב משני חלקים .שני החלקים חייבים להיות בצבע
אחיד וחומר אחיד וניתן לשבץ בהם עיטור או קישוט אך לא ציור .ההופעה תתבצע בנעלי
עקב .מותר שימוש בכל תכשיט או אקססורי שיולבש בטוב טעם ולא יסתיר את שרירי
הגוף .תחתון חוטיני אסור ,ועלול להביא להפחתה בניקוד  /פסילה.
 .13.1.5קלאסיק פיזיק (גברים) – בוקסר צמוד מחומר ובצע אחיד ,ללא קישוט וללא עיטור
או ציור .שרירי הירך צריכים להראות בצורה ברורה ולא מכוסים ,אך האגן כולו צריך
להיות מכוסה.
(פירוט נוסף בדבר הלבוש ותמונות להמחשה ניתן למצוא באתר .)WNBF ISRAEL
לא תותר עליה לבמה עם פרטי לבוש אשר אינם נכללים בהוראות המפורטות לעיל,
לרבות כפכפים וגרביים.
 .13.2המתחרה עומד בהוראות המחייבות לעניין צביעה ,ובנוסף בהוראות המפורטות להלן:
 .13.2.1שימוש בצבע מסוג משחה ,כדוגמת  ,Dream Tanאסור בהחלט;
 .13.2.2השימוש בשמן אסור בהחלט.
 .13.3על כל משתתף לענוד ולהציג את מספר המתחרה שלו לכל אורך התחרות .חל איסור לעשות
כל שינויי ו/או להשחית את מספר המתחרה (כולל הוספת מדבקות ,מחיקת מספר וכו').

 .5הצהרות המשתתף
 .14בהשתתפות בתחרות ,מאשר מצהיר ומתחייב המשתתף כי הינו מקבל על עצמו את הוראות
כללי התחרות והן מחייבות אותו לכל דבר ועניין.
 .15בהשתתפות בתחרות ,מאשר מצהיר ומתחייב המשתתף ,כי ידוע לו שהפרת הוראות כללי
התחרות עלולה לגרור הליכים משפטיים כנגדו ו/או פנייה למשטרה ,לפי העניין .המשתתף
מתחייב להישמע להוראות מארגני התחרות ומי מטעמם.
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.16
.17
.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

בהשתתפות בתחרות ,מאשר המשתתף למארגני התחרות לעשות שימוש בשמו ופרטיו בערוצי
הדיגיטל השונים של  ,WNBF ISRAELללא צורך בהסכמתו וללא כל תמורה שהיא.
המשתתף מתחייב לשמור על שלמות ותקינות מבנה היכל תרבות כפר סבא ,מתקניו והציוד
המשרת את התחרות.
כל לכלוך ,השלכת פסולת ו/או פגיעה בהיכל תרבות כפר סבא ומתקניו ,אסורים בהחלט.
המשתתף מתחייב לשאת בעלויות ניקוי ,תיקון והשבת מצב היכל תרבות כפר סבא לקדמותו,
הנובעים מהפרת איסור זה ו/או הוראות כללי התחרות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו;
פגיעה ברכוש השייך להיכל תרבות כפר סבא ו/או למארגני התחרות ו/או מי מטעמם ו/או
למשתתפים אחרים ו/או לקהל ,השחתתו ,גניבתו או הריסתו אסורה בהחלט ,ותהווה הפרה
יסודית של כללי התחרות .המשתתף מתחייב לשאת באחריות המשפטית ,לרבות הפלילית ,בגין
הפרת איסור זה.
המשתתף פוטר את מארגני התחרות ו/או מי מטעמם באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר מאחריות
לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא ,לרבות הוצאות משפטיות אשר קשורות,
במישרין או בעקיפין ,לתחרות .כמו כן ,המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר
על כל טענה ו/או דרישה ממארגני התחרות ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפות בתחרות.
ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,ומאגרני התחרות לא יישאו
באחריות בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף ,הקשורים במישרין ו/או או
בעקיפין עם התחרות.
המשתתף מתחייב שלא להעלות כנגד מארגני התחרות ומי מטעמם ,כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה בקשר עם התחרות ,ההשתתפות או אי ההשתתפות ו/או זכייה בה ,ולא יהיה זכאי לכל
פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם .המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת
לשינוי או ביטול.
המשתתף יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה ו/או ישפה ,לפי העניין ,את מארגני
התחרות ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ,מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק
לרבות ,אך לא רק ,נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה
במוניטין ,הפסד ,אובדן והוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה ,הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין ,הקשורים בדרך כלשהי למצג
ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות כללי התחרות ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו
מהוראות כללי התחרות.
המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן באופן שוטף עד יום יומי ,ובהתקרב התחרות אף
יותר מכך ,בתנאי התחרות ,וכללי התחרות ,ו/או בשינויים שיערכו בהם .השתתפות המשתתף
בתחרות מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.

_______________________

4

 .6אחריות
.25
.26

.27

.28

ההשתתפות בתחרות תהא באחריותו הבלעדית של המשתתף.
התקיימות התחרות תלויה ,בין היתר ,בצדדים שלישיים .מאגרני התחרות אינם אחראיים לכל
מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראיים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או
הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
מארגני התחרות לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית ו/או תכנונית ו/או ארגונית הקשורה
בעריכת וניהול התחרות ,לרבות ניהול וקיום התחרות ואינם מתחייבים כי התחרות תיערך
כסדרה ללא הפסקות וללא תקלות.
המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול מתחרים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד
להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים .למתחרים אלו לא יוחזרו דמי הרשמה
ותשלומים עבור שירותים נלווים.

 .7כללים נוספים
.29

.30
.31

.32

.33
.34
.35

בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות כללי התחרות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש
לרעה בזכות או רשות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי התחרות באופן כלשהו ,יהיו
מארגני התחרות רשאים למנוע את השתתפותו בתחרות ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או
תביעה כנגדם ו/או כנגד מי מטעמם בגין הפסקת השתתפות בתחרות בנסיבות דנן.
המשתתפים יצולמו על-ידי נציג עורכי התחרות והתמונות יפורסמו בהתאם לשיקול דעת
המארגנים .למשתתפי התחרות לא תהא כל טענה בקשר לכך.
זכייתו של הזוכה בתחרות ה PRO-עשויה להיות מסוקרת ובהרשמתו והשתתפותו מביע
המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו ,לרבות באינטרנט ופרסומים שונים
בכתב.
שימוש בביטויים פוגעניים ,לרבות ביטויים העולים לכדי לשון הרע על פי הדין ,כלפי משתתפים
בתחרות ו/או השופטים ו/או מאגרני התחרות ו/או מי מטעמם ,תהווה הפרה יסודית של כללי
התחרות ,אשר תחייב את המשתתף לשאת בתשלום פיצוי מוסכם בסך  ₪ 10,000עבור כל
התבטאות כאמור בנפרד ,ואשר ישולם על ידו לכל אחד מהנפגעים מהתבטאויותיו בנפרד.
כללי התחרות כפופים לחוקי מדינת ישראל ,לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או
חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
הודעה בדבר שינוי תנאי התחרות ו/או שינוי כללי התחרות תפורסם על פי שיקול דעתם הבלעדי
של מארגני התחרות .פרסום השינוי באתר התחרות יחשב כהודעה על פי סעיף זה.
כללי התחרות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר
מתייחס גם לנקבה.

 .8פטור מאחריות
 .36המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו ,כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם בין היתר ,בכל הקשור
והמתייחס לתחרות ,לשיפוט ועוד.
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.37

.38

.39

.40
.41

.42
.43

.44

המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בכללי התחרות ובכך פוטר את עורכי התחרות ו/או
מי מטעמם מכל אחריות הקשורה בתחרות וניהול ו/או מכל נזק שייגרם לו בעקבות התחרות
ו/או ניהולה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את עורכי התחרות ,באופן מידי ,בשל כל
חבות מכל מין וסוג שהוא ,בה יחויבו עורכי התחרות ו/או כלפי צד שלישי ,על פי כל דין ,בשל
כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ,לרבות הוצאות התדיינות משפטית ,שייגרמו לעורכי התחרות
עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.
לא תשמע כל טענה מצד הזוכה בגין פרס שאבד ,נגנב ,או יצא מרשות הזוכה ללא הרשאתו
והאחריות לשמירה על הפרס חלה על הזוכה בלבד .מובהר ,כי עורכי התחרות לא יישאו
באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו ,לרבות מחלוקת עם צד שלישי
כלשהו בקשר עם תחרות זו ו/או הפרס המוצע במסגרתה.
עורכי התחרות לא יהיו אחראיים באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות
ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.
יובהר במפורש כי למשתתף לא תהיה יריבות ו/או עילת תביעה כלשהי כנגד עורכי התחרות
ו/או מי מטעמם ,בכל הקשור לתחרות ,לרבות ביחס לתוצאות ,לפרס ,לפרסומים ,לטעויות,
לתקלות וכו'.
התחרות תיערך בהתאם לכללי התחרות ולדין.
ההשתתפות בתחרות על כל שלביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף .עורכי התחרות לא
יישאו באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר ,ישיר או עקיף ,לרבות נזק פיסי ,נפשי ,מקרי,
מיוחד או תוצאתי ,אי נוחות ,אבדן ועוגמת נפש ,אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה
עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או עם הזכייה ו/או בקשר עם הפרס.
עורכי התחרות ,לרבות עובדיהם ,יועציהם ,מי שפועל מטעמם ,לא יהיו אחראים באופן כלשהו
לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בקשר עם הזכייה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יהיו
המנויים ב סעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות,
שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

הצהרת המתחרה:
הריני לאשר כי קראתי את האמור לעיל ,ואני מצהיר כדלקמן:
•
•
•

אני מתחייב לעמוד בכל כללי התחרות כפי שפורטו לעיל ,וכפי שיפורטו בהמשך;
אני מתחייב לשפות את מארגני התחרות ונציגיהם בהתאם לאמור בסעיף  23לעיל;
אני חותם לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל ,ואני חותם ומתחייב מרצוני החופשי
בלבד.
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