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ארבעה (פירות) בשמיטה
תקנון המשחק
כללי
ברוכים הבאים למשחק "ארבעה בשמיטה" באתר חלון ירוק – אתר קק"ל לצעירים (להלן" :האתר") של
קרן קימת לישראל (להלן" :קק"ל") בניהולו של האגף לחינוך ולנוער – הבעלים והמפעילים הבלעדיים
של האתר.
תנאי השימוש בתקנון זה מנוסחים בל שון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.
תוכן
במשחק מוצגים תכנים שיצרה קק"ל.
במשחק יוצג תוכן גולשים הכולל שם שחקן לתצוגה (שהגולש כותב בעצמו ואינו באחריות קק"ל) וניקוד,
שהוא תוצאה מספרית שהשיג במשחק.
תקנון פרסים
לכבוד שנת השמיטה אנו משיקים משחק הדומה לארבע בשורה ,ברוח ערכי שנת השמיטה ואיכות
הסביבה ,הנושא פרסים ,ושבו גם שאלות טריוויה המוסיפות ניקוד ו"חיים" .במסגרת המשחק ניתן לצבור
נקודות להירשם לטבלת האלופים ולמלא פרטי השתתפות בהגרלת הפרסים שתתקיים בחודש שבט
תשע"ה ,סמוך לט"ו בשבט.
פרטי הנרשמים להגרלות נשמרים אצלנו במערכת ובכל מקרה אינם גלויים לאיש מלבדנו.
בנוסף ,אלו שיצברו את מרב הנקודות במשחק יוצגו בטבלת אלופים (טבלת האלופים תוצג כל עוד
המשחק באוויר ותתעדכן אוטומטית בהתאם לניקוד) .הפרטים שיוצגו שם יהיו כינוי (שהגולש בוחר) וכן
ניקוד שהוא תוצאה מספרית שהשיגו במשחק.

לפניות ויצירת קשר:
www.greenwin.kkl.org.il
greenwin@kkl.org.il
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זכייה בפרס
חמשת הפרסים הבאים 3 :שוברים בסך  ₪ 022כל אחד לרכישת ספרים או דיסקים באחת מחנויות
הרשת בישראל וכן  0דיסק-און-קי של קק"ל בנפח של  GB4כל אחד ,יוענקו לחמשת המשתתפים
שצברו את הניקוד הגבוה ביותר ושנרשמו להשתתפות בהגרלה.
בין כלל המשתתפים במשחק שנרשמו להגרלת הפרסים יחולקו  03פרסים נוספים כדלהלן 5 :דיסק-און-
קי נוספים 5 ,חולצות של קק"ל 5 ,כובעים של קק"ל ,ו 8-עכברים אלחוטיים של חלון ירוק של קק"ל.
הפרסים הנוספים יחולקו בהתאם לסדר הוצאת המספרים מתוכנת ערבול המספרים ובהתאם לרשימה
מסודרת שהוצאה מהדטה-בייס ושבה לכל נרשם יש מספר סידורי.



אנו מסתייעים בתוכנת הגרלות חינמית שממנה מתקבלים המספרים.
משתתף בודד יכול לזכות בפרס אחד בלבד.

ההגרלה נעשית בנוכחות חשבות האגף לחינוך ולנוער בקק"ל ,מנהל מחלקת פדגוגיה ואחת ממזכירות
האגף.
איך מקבלים את הפרס?
הפרס יישלח לזוכים הביתה לכתובת שהם מילאו בעמוד ההרשמה להגרלה ,לכן חשוב מאוד להקפיד על
מילוי נכון ומדויק של הפרטים.
אם יש לי שאלות לאן להפנות אותן?
אפשר להפנות שאלות למייל של אתר חלון ירוק – greenwin@kkl.org.il
אנו מבטיחים לענות בשעות העבודה המקובלות.
מתי מסתיים המשחק?
אפשר להמשיך ולשחק במשחק כל זמן שהוא קיים באתר וברשת ,אבל הגרלת הפרסים תסתיים עד ט"ו
בשבט תשע"ה.

לפניות ויצירת קשר:
www.greenwin.kkl.org.il
greenwin@kkl.org.il
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מי זכאי להשתתף?
כולם זכאים להשתתף.
הערה:
משתתף שישתמש בשם בלתי הולם במהלך המשחק יוסר מקיר הניצחון ולא יהיה זכאי להשתתף במשחק
ו/או לזכות בפרס.
בהצלחה ושנה טובה
לעמוד הבית :חלון ירוק – אתר קק"ל לצעירים

לפניות ויצירת קשר:
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