
 MOROCCANOILת הסטייליסטים באירוויזיון של  תנאים והגבלות של תחרו 

 MOROCCANOILתחרות הסטייליסטים באירוויזיון של 

 תנאים והגבלות 

 תנאים והגבלות אלה .1

"). התחרותלהלן: "( MOROCCANOIL" שלנו) חלים על תחרות הסטייליסטים באירוויזיון של התנאיםתנאים והגבלות אלה (להלן: "

 הרשמה לתחרות מהווה התחייבות לעמוד בתנאים אלה. 

 התחרות   מארגן .2

או  המארגן"   להלן (   Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7  5742הנמצאת בכתובת  .  Moroccanoil Canada Incמארגן התחרות היא חברת    "
למארגן. לפנות "). האחריות החוקית לארגון התחרות מוטלת על המארגן. בכל בעיה בנוגע לתחרות נא  אנחנו " 

 התחרות  .3

 "). להלן רשימת הפרסים: הפרס ) לכל אחד (להלן: "1) זוכים יקבלו פרס אחד ( 3שלושה (

 הזדמנות לעבוד מאחורי הקלעים בתחרות הזמר אירוויזיון  •
, עם תשלום כל ההוצאות (כולל  2023במאי  14-עד ה 2023במאי  6-) ימים, מה9) לילות ותשעה (8טיול לבריטניה של שמונה ( •

*) לפחות והסעת אח"מ משדה התעופה).  4כרטיסי טיסה למחלקת תיירים רגילה, לינה במלון של ארבעה כוכבים (
 כרטיסי אח"מ לחצי הגמר ולגמר.  •
. Moroccanoil) אביזרים ומוצרים של 18שמונה עשר (ערכת סטייליסט הכוללת  •
סיור מאחורי הקלעים  •
 :MOROCCANOIL-תמיכה שיווקית מ  •

• 
• 

פרסום בארבעה )4( פוסטים/סיפורים במגוון ערוצי Moroccanoil ברשתות חברתיות.  
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist- באתר תחרות האירוויזיון בכתובת Moroccanoil פרסום בעמוד של

• 
-competition/("ה/עמוד")   

 MOROCCANOIL השתתפות באירוע של

בתחרות:   המדינות הבאות משתתפות 
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הולנד
 נורווגיה 

 פולין 
 רומניה 
 רוסיה 

 סרביה, קרואטיה, סלובניה 
 ספרד, פורטוגל 

שבדיה
 שווייץ 

 בריטניה 
 אוקראינה 

 ארצות הברית 

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

 תנאי סף להשתתפות  .4

על הנרשמים לתחרות להיות:  

ישנם יוצאים מן הכלל, כמו פינלנד ונורווגיה,    ומעלה. עם זאת, 18בגירים, כאשר ברוב המדינות המשתתפות הכוונה לגיל  •
   ; 20בהן הנרשמים חייבים להיות מעל גיל  

 תושבים חוקיים באחת המדינות המשתתפות.  •

 האנשים הבאים אינם יכולים להשתתף בתחרות:

 המארגן; עובדים של המארגן או של כל חברה מקבוצת •

 צועית; וגםכל מי שקשור מקצועית לתחרות או לניהולה מבחינה מק  •

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

בדרישת סף כלשהי להשתתפות  עמידה- הצטרפות לתחרות מהווה אישור לעמידה בתנאי הסף הנ"ל להשתתפות. החלטה לגבי עמידה או אי
לפני חלוקת הפרסים. כמו כן, על המשתתפים   בתחרות נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המארגן, וייתכן שנדרוש ממשתתפים הוכחות או אישורים 

כמו פינלנד ונורווגיה,   ומעלה. עם זאת, ישנם יוצאים מן הכלל,  18לאשר שכל מי שמופיעים בסרטון הם בגירים, כאשר ברוב המדינות הכוונה לגיל 
 . 20בהן האנשים האלה חייבים להיות מעל גיל  

 מועד ההרשמה  .5

-(שעון מרכז אירופה  23:59:59; ועד 2023בינואר  2-ב ) CET  -(שעון מרכז אירופה  00:00:01התחרות תהיה פתוחה להרשמה מהשעה 
CET ( להלן: "  2023במרץ  2-ב)מועד ההרשמה .(" 

כל הרשמה שתתבצע לפני או אחרי תקופת ההרשמה תיפסל אוטומטית.  

 כיצד נרשמים  .6

כדי להירשם לתחרות, יש להעלות ולשלוח סרטון באורך מלא )  1-3דקות( שמציג את טרנד השיער האהוב עליך, אותו את/ה מקווה לראות 
באירוויזיון. הסרטון צריך להפגין את הניסיון, הכישורים, האישיות והיצי רתיות שלך, כולל עיצוב שיער מוגמר ומלוטש שהושג תוך שימוש 

במוצרי Moroccanoil.  עליך להסביר בסרטון מה מקורות ההשראה שלך ולספר לנו למה את/ה רוצה להיות חלק מהצוות שמאחורי הקלעים 
של   Moroccanoil ESC)להלן: "הסרטון"(. הטרנד יכול לכלול סטיילינג או שינוי צבע. בעת הגש ה של שינוי צבע, יש להקפיד לכלול את 

ההשוואה לפני ואחרי באופן ברור. עליך להראות לנו את התוצאות על- ידי העלאת הסרטון שלך ומילוי טופס ההגשה, אותו ניתן למצוא בעמוד 
  /https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition   האינטרנט

 על הסרטון לעמוד בדרישות הבאות:

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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 הוא חייב להיות יצירה שלך, עם הסברים במלים שלך. הסרטון יכול לכלול חוויות אישיות ותובנות מעניינות;  •

 יש לצלם אותו בתאורה טבעית; וגם  •

 להשתמש בפילטרים כלשהם.אסור  •

עליך לפרסם בעמוד האינטרנט סרטון אחד בלבד להשתתפות בתחרות. אם הסרטון ששלחת זכה, המארגן עשוי לבקש הוכחה לכך שאת/ה 
 הבעלים של הסרטון. 

חובה לשלוח את הסרטון תוך הקפדה על הפורמט הנדרש והדרישות האחרות שנקבעו עבור עמוד האינטרנט.  

 .פעם אחת בלבד-רף לניתן להצט 

 המארגן רשאי לדחות כל סרטון שהוא: 

 הועתק או זכויות היוצרים עליו לא שייכות לך, או הסרטון הוגש בעבר בכל תחרות, הגרלה או מבצע אחרים;  •

 ); stock footageמכיל או מורכב מצילומי מלאי ( •

 שלישי (מלבד המארגן);משלב או מציג באופן בולט מותגים או סימנים מסחריים של צד   •

 יש חשד סביר לכך שהוא מפר זכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים;  •

או פגיעה   מכיל חומרים שהם (או מקדם פעילויות שהן) מיניים באופן מפורש, מגונים, פורנוגרפיים, אלימים, מעודדים פגיעה  • עצמית 
פיזית, נטייה מינית או גיל), בלתי חוקיים, פוגעניים, מאיימים, גסים,   בבעלי חיים, מפלים (על רקע גזע, מין, דת, מוצא, מוגבלות

 המארגן);   משמיצים או מטרידים, או מכילים כל תוכן בלתי הולם אחר (כפי שנקבע על ידי

 אינו מלא, לא מובן, פגום או מכיל כל ליקוי אחר;  •

בכל אמצעי מכני או אלקטרוני אחר המאפשר באופן  אם המועמדות הוגשה באמצעות שימוש בתוכנה להרשמה אוטומטית או   •
 כללי הגשת מועמדויות מרובות לתחרויות באופן אוטומטי. 

המארגן יכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להזמין משתתפים שעלו לגמר לראיון מקוון. ייתכן שהרושם שיעשו המתחרים בראיון יילקח 
 בחשבון בבחירת הזוכה. 

באחריות להגשת מועמדות באיחור, למועמדות שאבדה או נשלחה לכתובת לא נכונה, כולל מקרים בהם המועמדות לא  המארגן לא יישא 
 התקבלה בתקופת ההרשמה בשל שיבושים טכניים, עומס ברשת או מכל סיבה אחרת. 

 בחירת הזוכים  .7

 פנל ידי  - בתנאי הסף שהתקבלו בתקופת ההרשמה, על  , מבין כל המועמדויות העומדות2023במרס    30-ל  2023במרס    3-הזוכים ייבחרו בין ה 
 הזוכים ייבחרו על סמך הקריטריונים הבאים: . Moroccanoilשל חברת  עדילהבשופטים שימונה לפי שיקול דעתה  

 המראה הכללי/הביצוע הטכני/איכות עיצוב השיער המוגמר; וגם  •

 ההצגה המילולית והמעורבות של המתחרים  •

כפי שהוזכר למעלה, ייתכן שהרושם* שיעשו המתחרים בראיון מקוון יילקח בחשבון בבחירת הזוכה.  

 /https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition רשימה מלאה של שמות השופטים תהיה זמינה באתר התחרות בכתובת .
 החל מסוף תקופת ההרשמה ולמשך 30 יום

השופטים יבחרו בשלושת )3( המתחרים המובילים שיזכו בפרסים, על סמך הקריטריונים של התחרות.   

לאחר בחירת הזוכרים אנו נפרסם את רשימת הזוכים, את שם המדינה המשתתפת ואת הסרטון  הזוכה של כולם. אנו גם נפנה לזוכים כדי ליידע אותם 

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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גשו על הענקת הפרסים. אם את/ה מתנגד/ת לכך ששמך (כפי שהוא מופיע בסרטון שלך) או חלק ממנו, המדינה המשתתפת וסרטון הזוכה יפורסמו או יונ
מסור את המידע ואת הסרטון הזוכה לרגולטר המפרסם (או לרשות מוסמכת  לציבור, נא לפנות למארגן. בנסיבות כאלה, ייתכן שהמארגן עדיין יהיה מחויב ל

 דומה) במדינה המשתתפת הרלוונטית, לפי דרישה.
 

 החלטות השופטים באשר לבחירת הזוכים הן סופיות ומחייבות, ולא תינתן אפשרות לפתח דיון או להגיש ערעור בעניין זה. 
 

 פרסים .8
 

 מסמך זה. הפרסים הם כמתואר לעיל בתחילת 
 

מאחר שהפרסים הם השתתפות    לא יוצעו פרסים חלופיים במזומן.  – כל הפרסים כפופים לזמינות, אינם ניתנים להעברה ואינם ניתנים להחלפה 
, כפי שצוין למעלה, חובה לממש אותם בתאריכים המפורטים בתנאים אלה. אם זוכה לא מממש מרכיב כלשהו  2023בתחרות הזמר אירוויזיון  

לא יוענק כסף מזומן במקום אותו הפרס או חלק    – ידי המארגן, הרי שהזוכה מוותר בכך על אותו המרכיב של הפרס  -ס בזמן שנקבע עלשל פר 
 ממנו. 

 
, מכל  2023הזוכים מאשרים כי המארגן אינו אחראי בכל צורה שהיא לביטול, שינוי או שינוי המועד של חלק כלשהו מתחרות הזמר אירוויזיון  

. אם המשמעות של שינוי או קביעת מועד חדש היא שזוכה אינו יכול להגיע, המארגן לא יהיה מחויב להעביר לזוכה כסף או לספק  סיבה שהיא
 כרטיסים חלופיים. קבלת חופש מהעבודה ו/או מהלימודים או פעילויות דומות על מנת לנצל את הפרס היא באחריותו הבלעדית של הזוכה. 

 
ח נסיעה, עלויות של העברות משדות תעופה, תחנות או אתרים שונים או אליהם, למעט שדה התעופה בבריטניה, הפרסים אינם כוללים ביטו

על בסיס "חדר בלבד". כל ההוצאות    סים או הוצאות אישיות. הלינה ניתנתי כסף להוצאות, מעבר למה שמפורט בתיאור הפרס, מזון ומשקאות, מ
 שמפורט לעיל, הן באחריותם של הזוכים.  הפרסים, מעבר למה   האחרות הנלוות למימוש 

 
תקפים ובכל האשרות ומסמכי הנסיעה הנדרשים עבור הנסיעה המדוברת   באחריות הזוכים לוודא שהם פנויים לנסיעה ומחזיקים בדרכונים 

 בתאריכים המפורטים עבור הנסיעה.
 

  אחריותו של הזוכה. אם קיים ספק, על הזוכה לפנותסים שהזוכה יידרש לשלם כתוצאה מהזכייה בפרס או מקבלת הפרס יהיו ביכל המ 
 לקבלת ייעוץ מס עצמאי לפני קבלת הפרס. 

 
 המארגן רשאי להחליף את הפרסים בפרסים שהם לפי הערכת המארגן פחות או יותר שווי ערך. 

 
 מימוש הפרסים  .9

 
 . 2023במרס   30-בסביבות ההזוכים יקבלו הודעה לפי הפרטים שנמסרו בטופס שמולא בעמוד האינטרנט שלנו 

 
תחרות ופטור כללי". טופס זה יסופק   כדי לממש את הפרס, הזוכים יתבקשו לבצע את ההוראות למימוש הפרס ולחתום על "טופס

 ידי המארגן בהקדם האפשרי. -לזוכים על
 

 אם זוכה כלשהו: 
 

 לזוכה; ו/או   לא עונה או לא מבצע את ההוראות למימוש לפרס תוך חמישה ימים מהודעת המארגן •
 

 לזוכה,  לא מחזיר את "טופס התחרות והפטור הכללי" תוך חמישה ימים מהתאריך שבו המארגן מסר טופס זה •
 

 הזוכה מוותר בזאת על הפרס שלו באופן אוטומטי. 
 

 הזוכה מוותר על הפרס שלו באופן אוטומטי גם אם: 
 

 למסירה";הודעה על הפרס הוחזרה בתור "הודעה שאינה ניתנת   •
 

 הזוכה דוחה את הפרס; או  •
 

 הזוכה לא מציית לתנאים האלה.  •
 

אם זוכה מוותר על הפרס שלו, ייתכן שייבחר זוכה חלופי מבין שאר המועמדים העומדים בדרישות, ולא יינתן פיצוי כלשהו לזוכה  
 המוותר. 
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 והתוכן   הזכויות .10

 בהרשמתך לתחרות הנך: 

• 

 

מעניק/ה למארגן הרשאה )שאינה  בלעדית, חלה בכל העולם ואינה ניתנת לביטול למשך כל תקופת זכויות הקניין הרוחני על הסרטון 
שלך(  להשתמש בסרטון, להציג, לפרסם, לשדר, להעתיק, לערוך, לשנות, לאחסן אותו, לשנות את הפורמט שלו ולהעניק עליו רישיון 

https://  התחרות  בכתובת משנה,  למטרות מסחריות או לא מסחריות, כולל הזכות לפרסם את  הסרטון   באתר  
eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ובכל מדיה אחרת, למטרות פרסום ויחסי ציבור, ללא סקירה נוספת 

 או בשיפוי נוסף; וגם 

 המועמדות שלך.  שלך ולשאר  מסכימ/ה לוותר ולא לתבוע זכויות מוסריות כלשהן בהקשר של הסרטון  •

 הנך מבטיח/ה כי: 

 של צד שלישי; אינו משמיץ, מגונה, מטריד או מאיים ואינו מפר זכויותהסרטון שלך הוא יצירה מקורית ולא הועתק ללא רשות;   •

שלך;  לא קיימים הסכמים סותרים המגבילים שימוש בסרטון •

את/ה מופיע/ה בסרטון בעצמך, או קיבלת מראש ממי שמופיע בסרטון אישור להגיש אותו כחלק מהמועמדות שלך, ואת/ה ו/או מי   •
 טופס הסכמה לעניין זה; וגם  שמופיע בסרטון מסכימים לחתום על

 מהשתתפות בתחרות. תמציא/י הוכחות לגבי קבלת כל ההסכמות הנדרשות לבקשת המארגן, או תסתכנ/י בפסילה •

אם יתברר שהבטחה כלשהי מבין ההבטחות הנ"ל אינה נכונה, יהיה עליך לפצות את המארגן בגין כל הפסד או נזק שנגרמו למארגן  
 כתוצאה מכך. 

 הזכויות עבור השם והבעלות על התחרות והזכויות על פורמט התחרות הן בבעלותו הבלעדית של המארגן. כל 

 מידע אישי .11

 .במדיניות הפרטיותהמארגן יעבד את המידע האישי שלך אך ורק כמפורט 

 הגבלת אחריות של המארגן  .12

 לא יהיו אחרים:  ככל שהחוק מתיר זאת למארגן, המארגן, סוכניו או מפיציו בשום פנים ואופן

יישאו בשום באחריות בגין אובדן, נזק, פציעה אישית או מוות הקשורים למועמדות שלך או לחוסר יכולתך  לפצות אותך, וגם לא   •
 להשתתף בתחרות; או 

לפצות זוכה כלשהו, וגם לא יישאו בשום אחריות בגין אובדן, נזק, פציעה אישית או מוות שנגרמו כתוצאה מקבלת פרס, אלא אם הדבר   •
 גן, סוכניו או מפיציו או מי מעובדיהם. ידי רשלנות מצד המאר - נגרם על 

 הזכויות הסטטוטוריות שלך לא יושפעו. 

 חבלה ועניינים אחרים  .13

בלתי מורשית, וירוס מחשב, כשל ברשת סלולרית,    אם מסיבה כלשהי לא ניתן לקיים את התחרות כמתוכנן כתוצאה מתקלות טכניות, התערבות
ביושרה או    חבלה, חשד לחבלה, הונאה, חשד סביר להונאה, רמאות או כל גורם אחר שאינו בשליטת המארגן אשר פוגע בניהול, באבטחה, בהגינות, 

ל אדם שגורם לבעיה. נוסף על כך, אם מסיבה  בניהול תקין של התחרות או משפיע עליהם, המארגן יכול לבטל או לשנות את התחרות ו/או לפסול כ 
כלשהי לא ניתן לקיים את התחרות כמתוכנן כתוצאה ממעשים שאינם בשליטתם הסבירה של הצדדים, לרבות, ללא הגבלה, שביתות, חרמות,  

(כולל הגבלות ממשלתיות על  מלחמה, מעשי כוח עליון, מהומות, מחלות, מגיפה, הסגר, פעולות של רשויות ממשלה או רשויות ציבוריות אחרות  
פעולות טרור, עיכובים מצד חברות תחבורה, הגבלות של סמכות ציבורית (כל אחד מהנ"ל לחוד  ),  COVID-19התקהלויות או נסיעות עקב הנגיף  

בטל או לשנות את  את הפרסים עקב התרחשות של אירוע כוח עליון, המארגן יכול ל  וכולם ביחד: "אירוע כוח עליון"), או אם לא ניתן להעניק 
 התחרות לפי הצורך. 

 חוקים  .14

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/privacy-policy-2/


  MOROCCANOILת הסטייליסטים באירוויזיון של  תנאים והגבלות של תחרו 

 פי החוקים של אנגליה וויילס. סמכות השיפוט הבלעדית נמצאת בידי בתי המשפט של אנגליה וויילס. -תנאים אלה יפורשו על 
 

התחרות הם התנאים הרשמיים של התחרות, והם גוברים על כל התנאים האחרים שמוצגים בכל דרך אחרת  באתר  התנאים המפורסמים 
 פה, בכתב או בכל צורה או מדיה אחרת). -(בין אם בעל 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
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