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   MOROCCANOILתחרות הסטייליסטים באירוויזיון של 

 תנאים והגבלות  

 תנאים והגבלות אלה    .1
 

 ).  ה"תחרות"(להלן:  MOROCCANOILשלנו) חלים על תחרות הסטייליסטים באירוויזיון של  ה"תנאים"תנאים והגבלות אלה (להלן: 
 

 על ידי הרשמה לתחרות, הנך מתחייב/ת לעמוד בתנאים אלה.  
 

 מארגן התחרות   .2
 

המארגן   Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 5742).   כתובת: "אנו"או  ה"מארגן". (להלן: Moroccanoil Canada Incמארגן התחרות הוא  
 .  עם המארגןליצור קשר  הינו אחראי מבחינה משפטית על הפעלת התחרות.  אם יש לך בעיה או סוגיה כלשהי בקשר לתחרות, נא 

 
 התחרות   .3

 
   ). להלן רשימת הפרסים:ה"פרס") (להלן: 1) זוכים יקבלו כל אחד פרס אחד (6סה"כ שישה (

 
 .  MOROCCANOILהזדמנות לעבוד מאחורי הקלעים של תחרות הסטייליסטים באירוויזיון של  •
(כל ההוצאות כלולות, כולל כרטיס טיסה  2022במאי  15-עד ה 2022במאי  9-) ימים, מה7) לילות ושבעה (6טיול לאיטליה בן שישה ( •

 *) ואיסוף אישי משדה התעופה).   4סטנדרטי, לינה במלון ארבעה כוכבים (
 לחצי הגמר והגמר.   VIPכרטיסי  •
 .   Moroccanoil) אביזרים ומוצרים של 18ערכת סטייליסט הכוללת שמונה עשר ( •
 סיור מאחורי הקלעים.    •
 . Moroccanoilנל היח״צ של הזדמנות להשתתף בפא •
 :  Moroccanoil-תמיכה שיווקית מ •

 .Moroccanoil) פוסטים/כתבות במספר ערוצי מדיה חברתית של 4פרסום בארבעה ( •
www.moroccanoil.com/eurovision/show-באתר של תחרות האירוויזיון בכתובת  Moroccanoilפרסום בעמוד של  •

style -your-us :ופרסום סיפורי הזוכים לאחר הזכייה. ה"עמוד"(להלן ( 
 .  Moroccanoilהשתתפות באירוע של  •

 
 המדינות הבאות משתתפות בתחרות:  

 אוסטרליה         
 אוסטריה       

 אזרבייג'ן              
 בלגיה

 בולגריה
 קנדה

 קפריסין
 צ׳כיה        

 דנמרק
 פינלנד
 צרפת

 גאורגיה
 ליטא, אסטוניה, לטביהגרמניה, 
 יוון        
 איסלנד
 ישראל
 אירלנד
 איטליה
 מלטה

https://www.moroccanoil-eurovision.com/contact-us
http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
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 הולנד
 נורווגיה

 פולין
 רומניה
 רוסיה

 סרביה, קרואטיה, סלובניה
 ספרד, פורטוגל

 שבדיה
 שוויץ

 בריטניה
 אוקראינה

 הבריתארצות 
 

 ).   "מדינות משתתפות"וביחד בתור  "מדינה משתתפת"(לכל מדינה או קבוצת מדינות נתייחס להלן בתור 
 

 תנאי סף להשתתפות   .4
 

 על הנרשמים לתחרות להיות:   
 

, אם כי ישנם חריגים לכך, כמו פינלנד ונורווגיה,  שבהן 18בגירים, שברוב המדינות המשתתפות הכוונה למעל גיל  •
 ;   20הכוונה למעל גיל 

 
 תושבים חוקיים באחת המדינות המשתתפות.   •

 
 האנשים הבאים מנועים מלהשתתף בתחרות:  

 
 עובדים של המארגן או של כל אחת מהחברות בקבוצת המארגן;   •

 
 כל מי שקשור מקצועית לתחרות או לניהולה;    •

 
 בני המשפחה הקרובה או בני משק הבית של מי מקבוצות האנשים הנ"ל.   •

 
הבלעדי, האם תנאי סף כלשהו  על ידי הרשמה לתחרות הנך מאשר/ת שאת/ה עומד/ת בתנאי הסף לעיל. המארגן רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו

התקיים או לא, ואנו עשויים לדרוש הוכחות או אישור מהמשתתפים לפני הענקת פרסים. המשתתפים גם מאשרים שכל אדם המופיע בסרטון 
 .  20 ,  אם כי ישנם חריגים לכך, כגון פינלנד ונורווגיה, שבהן הכוונה למעל גיל18יהיה בגיר, שברוב המדינות הכוונה למעל גיל 

 
 מועד הרשמה   .5

 

 -(שעון מרכז אירופה  23:59:59; ועד 2021בינואר  1-) בCET -(שעון מרכז אירופה  00:00:01התחרות תהיה פתוחה להרשמה מהשעה 
CETמועד ההרשמה"(להלן:  2022במרץ  2-)      ב"  .( 

 
 כל הרשמה שתתבצע לפני או אחרי מועד ההרשמה תיפסל אוטומטית.   

 
 נרשמיםכיצד  .6

דקות שכולל מחווה מודרנית אישית לאמן עבר או עידן כלשהו מתחרות האירוויזיון, תוך הפגנת  1-3כדי להירשם לתחרות, עליך ליצור סרטון בן 
, תוך הסבר על מקורות ההשראה שלך Moroccanoilהניסיון, הכישורים, האישיות והיצירתיות שלך, כולל מראה מוגמר ומלוטש בעזרת מוצרי 

). את היצירה שלך יש להגיש על ידי העלאת הסרטון ה"סרטון"(להלן:   Moroccanoil ESCמדוע הנך רוצה להיות חלק מצוות אחורי הקלעים של ו
   /https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info2 :ומילוי טופס ההגשה  בעמוד שלנו בכתובת

 
 על הסרטון לעמוד בדרישות הבאות:  

 
 הוא חייב להיות יצירה שלך, שנכתבה על ידיך, ויכול לכלול חוויות אישיות ותובנות מעניינות;   •

 
 על היצירה לכלול מחווה מודרנית לאמן עבר או עידן כלשהו מתחרות האירוויזיון, תוך הפגנת האישיות,  הכישורים והניסיון שלך;   •

http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
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 יש לצלם אותו בתאורה טבעית;    •

 
 אסור להשתמש בפילטרים כלשהם.   •

 
 מותר להעלות רק סרטון אחד לעמוד שלנו. אם הסרטון שלך מתקבל, המארגן עשוי לבקש הוכחות לכך שהנך הבעלים החוקיים שלו.  

 
 יש לשלוח את הסרטון שלך בהתאם לפורמט ולדרישות אחרות שנקבעו בעמוד שלנו.   

 
   .רק פעם אחת ניתן להגיש 

 
 המארגן רשאי לדחות כל הגשה ש:  

 
 שאינך בעלי זכויות היוצרים שלה, או שהוגשה בעבר בכל תחרות, הגרלה או מבצע אחרים;   הועתקה או •

 
 );  Stock Footageכוללת צילומי מלאי ( •

 
 משלבת או מציגה באופן בולט מותגים או סימנים מסחריים של צד שלישי (מלבד זה של המארגן);   •

 
 יש חשד סביר שהיא מפרה זכויות של צד שלישי כלשהן, לרבות זכויות יוצרים;   •

 
מכילה חומרים שהם (או שמקדמים פעילויות שהן) מפורשים מינית, מגונים, פורנוגרפיים, אלימים, מעודדים פגיעה עצמית או אלימות  •

יזית, נטייה מינית או גיל), לא חוקיים, פוגעניים, מאיימים, נגד בעלי חיים, מעודדים אפליה (על בסיס גזע, מין, דת, מוצא, מוגבלות פ
 מעליבים, משמיצים או מהווים הטרדה, או מכילים תוכן בלתי הולם (כפי שנקבע על ידי המארגן);  

 
 אינה מוגמרת, לא מובנת, נזוקה או לקויה באופן אחר;    •

 
או אלקטרוני אחר המאפשר  הגשות אוטומטיות מרובות נוצרה על ידי שימוש בתוכנת הגשה אוטומטית או כל אמצעי מכני  •

 לתחרויות.  
 

המארגן לא יהיה אחראי לכל הגשה מאוחרת, חסרה או שגויה, לרבות כאלה שלא הוגשו במועד ההרשמה בשל שיבושים טכניים, עומס 
 ברשת או כל סיבה אחרת.  

 
 בחירת הזוכים   .7

 

, מתוך כל המועמדים הכשירים שיתקבלו במהלך מועד ההרשמה על ידי פאנל של שופטים מוסמכים 2022במרץ  10-הזוכים ייבחרו בסביבות ה
מנהל ה) רוברט האם, אנטוניו קלרו ( Moroccanoilובלתי תלויים שנבחרו על ידי המארגן מתוך קבוצת מומחים, כולל קווין יוז (המנהל האמנותי של

), ”BehindTheChair“אלן קיין, קומי איטו, פרנק פרז, אנג'לו פראצ'יקה, קאסיה (, שאנון ויליאמס, )Moroccanoil Eurovisionשל  יהקריאייטיב
  , לפי הקריטריונים הבאים: Moroccanoilיואנה (הזוכה משנה שעברה) והמנהל הטכני של 

 
 );  30%מקוריות ויצירתיות של הסרטון ( •

 
 ); ו40%תוכן המסר של הוידאו ( •

 
 ).  30%ביצוע טכני / איכות היצירה (מראה כללי /  •

 
באתר התחרות בכתובת:  יום 30החל מסוף מועד ההרשמה לתקופה של  רשימה מלאה של שמות השופטים תהיה זמינה 

https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style -info2   / 
 

 ) המתמודדים המובילים על סמך הקריטריונים של התחרות לזכייה בפרס.   6השופטים יבחרו את ששת (
 

) מתמודדים משאר המדינות 3) מקנדה ושלושה (1) מתמודדים מארצות הברית, מתמודד אחד (2המתמודדים ייבחרו באופן הבא: שני (
 המשתתפות.  

 
אנו נפרסם את רשימת הזוכים, המדינה שלהם והסרטון הזוכה שלהם לאחר הבחירה ויצירת קשר עם הזוכים כדי להודיע על הענקת הפרסים. אם 

ד לכך שהשם שלך או חלק ממנו (כפי שהוא מופיע בסרטון שלך), המדינה המשתתפת והסרטון הזוכה יפורסמו או ישותפו עם הקהל הנך מתנג

http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
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שות הרחב, נא ליצור קשר עם המארגן. בנסיבות כאלה,  המארגן עדיין עשוי להיות מחויב לספק את המידע והיצירה הזוכה לרגולטור הפרסום (או לר
 דינה המשתתפת הרלוונטית, לפי בקשה.  מוסמכת דומה)  במ

 
 החלטות השופטים באשר לבחירת הזוכים יהיו סופיות ומחייבות, ולא יתאפשר כל ערעור או דיון בנושא.  

 
 פרסים   .8

 
 הפרסים הם כמתואר לעיל בתחילת מסמך זה.  

 
ולא יוצעו חלופות במזומן. מכיוון שהפרסים כוללים נוכחות בתחרות  -כל הפרסים יוענקו בהתאם לזמינות, והנם בלתי ניתנים להעברה או להחלפה 

, כמפורט לעיל, יש לממש אותם בתאריכים המפורטים בתנאים אלה. אם הזוכה לא לוקח או מממש מרכיב כלשהו של הפרס 2022האירוויזיון 
 ולא יוענק לו מזומן במקום אותו פרס או חלק ממנו.   -קבע על ידי המארגן, אזי הזוכה מוותר בזאת על מרכיב זה של הפרס במועד שנ

 
תבוטל באופן מלא או חלקי, תשונה או תידחה מכל סיבה שהיא. אם  2022הזוכים מאשרים שהמארגן לא יישא באחריות אם תחרות האירוויזיון 

 עקב שינוי כלשהו או דחיה הזוכה אינו יכול להשתתף, המארגן לא יהיה מחויב לפצות על כך במזומן או על ידי הענקת כרטיסים חלופיים. קבלת
 בודה ו/או הלימודים או פעילויות קשורות לצורך קבלת הפרס הן באחריותו הבלעדית של הזוכה.  חופש מהע

 
הפרסים אינם כוללים ביטוח נסיעות; עלות המשלוח אל נמל התעופה וממנו מלבד שדה התעופה, התחנות או נקודות המפגש באיטליה; הוצאה 

ים או הוצאות אישיות. האירוח המסופק כולל 'לינה בלבד'. כל עלויות אחרות בנוסף כספית מעבר למה שנקבע בתיאור הפרס; מזון ושתיה; מיס
 לאלו המפורטות לעיל שנלוות למימוש הפרסים יחולו על הזוכים.  

 
 באחריות הזוכים לוודא שהם פנויים לנסיעה ומחזיקים בדרכונים תקפים, אשרות ומסמכי נסיעה נחוצים לטיול המדובר בתאריכים שצוינו.  

 
 כל מס שיוטל בגין הענקה או קבלה של פרס יחול על הזוכה. על הזוכים לפנות לייעוץ פיננסי עצמאי לפני קבלת הפרס למען הסר ספק.  

 
 המארגן רשאי להחליף את הפרסים בפרסים חלופיים שהוא מחשיב כשווי ערך.  

 
 מימוש פרסים   .9

 
 .  2022במרץ  10-וד שלנו בסביבות ההזוכים יקבלו הודעה באמצעות המידע המסופק בטופס בעמ

 
כדי לקבל את הפרס שלהם, על הזוכים לעקוב אחר ההוראות למימוש הפרס ולחתום על 'טופס תחרות ושחרור כללי', שהמארגן יספק 

 לזוכים בהקדם האפשרי.  
 

 אם זוכה כלשהו:  
 

 אינו מגיב או עוקב אחר הוראות למימוש לפרס בתוך חמישה ימים מרגע שהמארגן הודיע על הזכייה;  ו/או   •
 

 אינו מחזיר את 'טופס התחרות והשחרור הכללי' תוך חמישה ימים מרגע שהמארגן הודיע על הזכייה;   •
 

 הזוכה מוותר בזאת אוטומטית על הפרס שלו.   
 

 הזוכה גם מוותר אוטומטית את הפרס שלו אם:  
 

 כל הודעה על זכייה בפרס מוחזרת כ״לא ניתנת למסירה״;   •
 

 הזוכה דוחה את הפרס שלו;  או •
 

 הזוכה אינו עומד בתנאים והגבלות אלה.   •
 

 אם זוכה מוותר על הפרס שלו, זוכה חלופי עשוי להיבחר מבין כל המועמדים הזכאים הנותרים, ולא יינתן פיצוי לזוכה המוותר.  
 

 זכויות ותוכן   .10
 

 על ידי הרשמה לתחרות הנך:  
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כל זכות קניין מעניק/ה למארגן הרשאה (לא בלעדית, ישימה בכל העולם, ובלתי ניתנת לשינוי למשך התקופה המלאה שבה תקפה  •
רוחני לסרטון שלך), להשתמש, להציג, לפרסם, לשדר, להעתיק, לערוך, לשנות, לאחסן, לפרמט מחדש ולהעניק רישיון משנה (מסחרי 

www.moroccanoil.com/eurovision/show-התחרות בכתובת באתר או לא מסחרי) לסרטון, לרבות הזכות לפרסם את הסרטון 
style -your-us    ;ובכל מדיה, למטרות פרסום ויח״צ, ללא צורך בבחינה או פיצויים נוספים 

 
 ולהגשה שלך באופן כללי.   מסכים/ה לוותר ולא לדרוש זכויות מוסריות כלשהן בקשר לסרטון שלך •

 
 הנך מבטיח/ה ש: 

 
הסרטון שלך הוא יצירה מקורית ולא הועתק ללא רשות; אינו כלל תוכן משמיץ, מגונה, מטריד או מאיים ואינו מפר זכויות של צד  •

 שלישי;  
 

 לא קיימים הסכמים מתנגשים המגבילים את השימוש בסרטון שלך;   •

הנך האדם המופיע בסרטון, או שקיבלת אישור מראש מהאדם המופיע בסרטון להגיש אותו כחלק מההגשה שלך ושהנך ו/או  •
 האדם המופיע בסרטון מסכימים לחתום על טופס הסכמה לעניין זה;   

 
 תציג/י הוכחות לכל הסכמה נדרשת לבקשת המארגן, אחרת תסתכן/י בפסילה מהתחרות.   •

 
 ייבויות לעיל לא יתקיימו, המארגן יפוצה על ידיך בגין כל הפסד או נזק שייגרמו לו כתוצאה מכך.  אם אי אלו מההתח

 
 כל הזכויות לשם וכותרת התחרות וזכויות הפורמט לתחרות הינן בבעלותו הבלעדית של המארגן.  
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 כל עוד המארגן פועל בצורה חוקית, הוא, סוכניו או מפיציו לא יהיו מחויבים בשום מקרה:  

 
או מוות הקשורים להגשה שלך או לחוסר היכולת שלך להשתתף  לפצות אותך או לשאת באחריות לכל אובדן, נזק, פציעה אישית •

 בתחרות;   
 

מתן פיצוי לזוכה לא ייחשב כנשיאה באחריות לכל אובדן, נזק, פציעה אישית או מוות שייגרמו בגין קבלת פרס, אלא אם הדבר נגרם עקב  •
 רשלנות מצד המארגן, סוכניו או מפיציו או מי מעובדיהם.  

 
 ריות שלך לא יושפעו.  הזכויות הסטטוטו
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אם מסיבה כלשהי התחרות לא תצא לפעול כמתוכנן כתוצאה מתקלה טכנית כלשהי, התערבות בלתי מורשית, וירוס מחשב, כשל ברשת 
הסלולרית, חבלה, חשד לחבלה, רמאות, חשד סביר לרמאות, הונאה או כל גורם שאינו בשליטת המארגן, אשר מזיק או משפיע על הניהול, 

ההתנהלות התקינה של התחרות, המארגן רשאי לבטל או לשנות את התחרות ו/או לפסול כל אדם שגורם לבעיה. האבטחה, ההוגנות, היושרה או 
בנוסף, אם מסיבה כלשהי התחרות לא יכולה להתקיים כמתוכנן כתוצאה ממעשים שאינם בשליטתם הסבירה של הצדדים, לרבות אך לא רק 

מגיפה, הסגר, פעולות מצד השלטון או רשות ציבורית אחרת (כולל הגבלות על התקהלויות  שביתות, חרמות, מלחמה, כוח עליון, מהומות, מחלות,
או או נסיעות עקב נגיף הקורונה), פעולות טרור, עיכובים מצד ספקים מסחריים, מגבלות של סמכות ציבורית (להלן ביחד: "אירוע כוח עליון"), 

 ים לבלתי כדאית, המארגן רשאי לבטל או לשנות את התחרות לפי הצורך.  התרחשות של אירוע כוח עליון אשר הופך את הענקת הפרס
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 תנאים אלה יפורשו ויחולו בהתאם לחוקים של אנגליה וויילס, ולבתי המשפט של אנגליה וויילס תהיה סמכות שיפוט בלעדית.  
 

התחרות הם התנאים הרשמיים של התחרות, והם גוברים על כל תנאי שמוצג בכל דרך אחרת (בין אם בעל פה,  באתרהתנאים המפורסמים 
 בכתב או בכל צורה או מדיה אחרת).  
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