תקנון תחרות חברות הזנק -גלובס :צמיחה בהייטק
החברה הח"מ (להלן" :החברה") מאשרת בזה לקבל עליה את תנאי ההשתתפות בתחרות
חברות הזנק -של גלובס :צמיחה בהייטק – ( Smartup3להלן" :התחרות").
ידוע לחברה כי בעצם הגשת פרטיה בתחרות -היא מסכימה לקבל על עצמה את התנאים
וההתחייבויות המפורטים בתקנון זה ,כדלקמן:
 .1מארגנת התחרות היא

חברת גלובס פבלישר עתונות ( )1891בע"מ (להלן ייקראו:

"המארגנים").
" .2התחרות" -במסגרת התחרות ייבחרו ,לפי שיקול דעתם המוחלט של המארגנים 4 ,חברות
הזנק מבטיחות 2 :חברות מתחום הפינטק ו 2 -חברות הזנק מתחומים כלליים  ,אשר יזכו
לליווי מערכתי מגלובס וליווי בסיוע של מומחי חממות ,אקסלרטורים ויועצי בנק
הפועלים ,במטרה לסייע בצמיחתן ובחשיפתן של החברות שנבחרו.
 .1החברות שיהיו רשאיות להירשם לתחרות ,יידרשו לעמוד בתנאי הסף הבאים ולהתחייב
להם ,והכל במצטבר:
 .1.1החברה רשומה בישראל.
 .1.2החברה עוסקת בהייטק בלבד והיא מציגה חדשנות טכנולוגית מובהקת ,שאין בה
זכויות לכל צד שלישי שהוא.
החברה מצהירה ומתחייבת כי המדובר בפיתוח מקורי שאינו מפר זכויות מכל סוג.
 .1.1המוצר /שירות /פיתוח החברה – מיועד לקהל רחב.
 .1.4החברה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם המארגנים
 .1.3החברה ביצעה גיוס הון ראשוני.
 .1.3סך הגיוסים שביצעה החברה הוא לפחות  111,111דולר.

 .4לא יהיו רשאיות להשתתף בתחרות חברות שמי מבעלי המניות שלהן הוא עובד בחברות
המארגנים והשותפים לפרויקט ,לרבות גלובס פבלישר עתונות ,בנק הפועלים ,חברת גיתם
 BBDOאו החממות שנבחרו ללוות את התחרות (אקספלור ,נילסן,EISP9211 ,
)MONETA SEEDS
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 .5אופן ניהול התחרות
 .3.1החברות יגישו טפסי מועמדות בהתאם לתנאי הסף וההצהרות הקבועות בסעיף 1
לעיל.
 .3.2הטפסים יכללו פרטים הנדרשים למארגנים ,לשם יצירת קשר עם החברות -במהלך
התחרות ואף לאחריה -בכל הקשור למידע פרסומי.
 .3.1הטפסים יוגשו למארגנים בין ימים 3 :באוגוסט  2113ועד  27בספטמבר ,2113
באמצעות טופס אלקטרוני בכתובתhttp://globes.co.il/smartup3 :

 .3.4המארגנים יוכלו לבקש מהחברות כל פרט או מסמך משלים – שיידרש להם לשם
קבלת החלטות בתחרות.
 .3.3מובהר ,מוסכם וידוע לחברות כי למארגנים קיים שיקול דעת מלא ובלעדי – בכל
הקשור לקבלת פרטים ומידע רלוונטי ,והמארגנים יוכלו לפנות בכל עת ואל כל חברה
בכל בקשת מידע כאמור.
 .3.3המארגנים יוכלו להיפגש עם נציגי חברות שהגישו מועמדות בהתאם לשיקול דעת
מלא ובלעדי של המארגנים.

 .6פרסום התחרות וסיקור תקשורתי
 .3.1התחרות תפורסם ותקודם בפלטפורמות מדיה שונות ,לרבות עיתון "גלובס" ואתר
האינטרנט של "גלובס".
לצורך פרסום וקידום התחרות ,מאשרת החברה לעשות שימוש בשמה ,סימני החברה
והלוגו שלה וכן פרטי הנציגים מטעמה.
 .3.2ידוע ומוסכם על החברה כי במהלך תקופת התחרות יעקבו כתבים מטעם המארגנים,
תוך בחינת התמודדותן עם שלב החיים הראשוני של החברות.
 .3.1תוצרי הסיקור כאמור לעיל -יופיעו באתר גלובס באינטרנט ובעיתון גלובס המודפס.
 .3.4למען הסר ספק ,מובהר ,מוסכם וידוע לחברה כי המידע שייאסף במסגרת התחרות –
יוכל להתפרסם ע"י המארגנים בכל אמצעי מדיה שיבחרו לנכון.
לא יוגש או יימסר במסגרת התחרות כל חומר או מידע סודי שלה או של כל צד
שלישי ,אשר פרסומו עלול לגרום לנזק לחברה או לכל צד שלישי.

 .7בחירת החברות הזוכות
 .7.1מבין החברות המועמדות -ייבחרו בשלב ראשון ולאחר קבלת כל פרט שנדרש
למארגנים -כ 11 -חברות שיעברו סינון ראשוני ע"י חברי ועדה מקצועית .שלב הסינון
הראשוני -יסתיים עד ליום  27בספטמבר  2113אלא אם יוארך המועד ע"י המארגנים.
2

 11 .7.2החברות הללו יעלו לשלב הגמר ,במהלכו יצטרכו להציג במיני אירוע את החברה
שלהם במספר דקות מוגבל שיוקצה להם .מתוכן ייבחרו ע"י הוועדה המקצועית 4
חברות ( 2חברות פינטק ועוד  2חברות הזנק כלליות) שיסוקרו כאמור בעיתון ובאתר
גלובס במשך מספר חודשים .לגלובס שמורה הזכות לבחור יותר מ 4-חברות במידה
ויימצא לנכון.

 .7.1החברה מוותרת בזה על כל טענה כנגד המארגנים וכן על זכות לערעור ,והיא פוטרת
בזה את המארגנים מכל טענה בגין זכיה או אי זכיה בתחרות.

 .8הפרסים לחברות הזוכות
 .9.1החברות הזוכות יקבלו חשיפה כאמור בעיתון ובאתר גלובס ,בהתאם לשיקול הדעת
המערכתי של גלובס.
 .9.2החברות יזכו בחבילת הזנק הכוללת :חשבון הייטק בתנאים מועדפים (על פי תקנון
בנק הפועלים ובאחריותו) וכן במענק כספי בסך  ₪ 20,000מתנת בנק הפועלים.

 .9תנאים כלליים נוספים
 .1.9המארגנים יוכלו לשנות או לעדכן את התקנון מעל לעת ועל פי צרכי התחרות וזאת
בכתובתhttp://globes.co.il/smartup3 :

 .8.2מוסכם וידוע לחברה כי ההחלטות הנוגעות לקיום ואופן ניהול התחרות תתקבלנה על
ידי המארגנים ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
 .8.1החברה מתחייבת לפצות ולשפות את המארגנים בכל מקרה של תביעת צד שלישי –
בגין טענה להפרת זכויות הצד השלישי – בפרסום שנעשה ע"י החברה או בהפרת או
גילוי מידע סודי השייך לכל צד שלישי.
 .8.4כל מחלוקת בכל עניין הקשור עם התחרות ו/או כנגד המארגנים – תובא לדיון בפני
בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד ,לו ניתנת סמכות שיפוט בלעדית ייחודית
בכל עניין הקשור בתחרות.
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