תקנון פרס טראמפ להוראה איכותית
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קרן טראמפ מעניקה החל משנת  2012פרס להוראה איכותית ,שמטרתו להציג בבהירות
מופת של הוראה איכותית ,ובכך לחזק את הביטחון ,ההערכה והאמון שרוכש הציבור
למוריו.
פרטי הפרס וכלליו יהיו כמפורט בתקנון זה .מובהר כי בכל מקרה שתהיה קיימת סתירה
ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון ובין כל פרסום אחר ,מכל סוג שהוא ,הוראות תקנון
זה גוברות.
רשאים להשתתף ולקחת חלק בפרס מורים פעילים המלמדים בחטיבות הביניים
בישראל ,אשר מוכיחים בעשייתם השפעה ישירה על הישגי תלמידיהם בהתמדה ולאורך
זמן; מלמדים בבית ספר מעל ל 5-שנים ובשנת הלימודים תש"ף מלמדים לפחות שליש
משרה; ונכונים שעבודתם בכיתה ובבית הספר תתועד ,תנותח ,תילמד ותפורסם.
למען הסר ספק ,רשאים להגיש מועמדות לפרס מורים שהגישו מועמדות בשנים
קודמות ,מורים שזכו בפרסים אחרים ,מורים הנוטלים חלק בפרויקטים הנהנים ממימון
של הקרן וכן מורים המייעצים לקרן בהתנדבות או בתשלום.
קרן טראמפ היא העורכת של הפרס .כל ההחלטות הנוגעות לקיומו של הפרס ,לרבות,
הגשת מועמדות ,בחירת זוכים ,פרסום והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכי הפרס
ולפי שיקול דעתם הבלעדי.
עורכי הפרס יוכלו להסתייע בעצתה של ועדה מקצועית וציבורית ,אשר תחווה את
דעתה לגבי מבנה הפרס ,השלבים ,תהליך הבחירה ,ובחירת הזוכה .הוועדה תמליץ על
הזוכה על פי שיקול דעתה המקצועי ,ללא משוא פנים ולפי אמות מידה שיקבעו עורכי
הפרס.
ההשתתפות בפרס תעשה על ידי הגשת מועמדות באמצעות טופס אשר יופיע כקובץ
אלקטרוני באתר האינטרנט .מועמדות תחשב כקבילה רק לאחר שכל פרטי הטופס
מולאו במלואם ,וכל טפסי ההמלצה הגיעו כשהם מלאים כנדרש.
מובהר בזאת כי הגשת מועמדות ומשלוח טופס ההרשמה כאמור מהווה אישור והסכמה
לתנאי תקנון הפרס.
יש למלא את הפרטים המופיעים בטופס ההרשמה באותיות דפוס בלבד ,טפסי הרשמה
שימולאו בכתב יד לא ייבדקו ויפסלו.
עורכי הפרס לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לזוכים בפרס וכל החלטה אחרת
לפי התקנון ,ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם .מובהר כי הפרס וכל שלב בו יחל ויסתיים
במועדים אשר יקבעו על-ידי עורכי הפרס ,שיהיו רשאים לדחות ו/או להקדים ו/או לבטל
מועדו של כל שלב בפרס.
ההשתתפות בפרס על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים .קרן
טראמפ תהא פטורה מאחריות ומחובה כלשהיא בכל הקשור בהשתתפות של מי
מהמשתתפים בפרס.
עורכי הפרס לא יישאו באחריות לכל נזק ,לרבות נזק גוף ,פגיעה בשם הטוב ,פרסום מכל
מין וסוג שהוא ,נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי
מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהוא
בפרס ו/או לצד ג' כלשהוא ,עקב ו/או בקשר עם הפרס.

 .12עורכי הפרס יהיו פטורים מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למועמד ו/או
משתתף בפרס בכל מקרה שבו תתרחש תקלה ,פגיעה או רשלנות מצדו ,אשר תימנע
ממנו להשתתף בפרס ו/או לזכות בפרס.
 .13עורכי הפרס לא יהיו אחראים לאובדן פרטים של מועמד כתוצאה מכשל או פגם
במערכות המחשוב ,וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המועמד ו/או פרטים הנוגעים
להשתתפותו בפרס נמחקו ,הושמדו ,ו/או שובשו.
 .14עורכי הפרס ,עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף
בפרס )לעניין סעיף זה" ,בן משפחה" ,לרבות בן-זוג ,ידוע/ה בציבור ,הורה ,ילד ,אח או
אחות(.
 .15למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינו של פרס זה כדין חוזה למתן
ציונים ,והוראת סעיף  33לחוק החוזים )חלק כללי( –  ,1973התשל"ג חלה עליו ,על כל ,כל
הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת הפרס לא תהיה נושא לדיון בבית משפט .כל
משתתף בפרס מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה ,ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין
זה.
 .16תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי קרן טראמפ ,ברח' המעיין  2מודיעין ,וכן
באתר הפרס באינטרנט.
 .17השתתפות בפרס ,כמוה כמתן הסכמה של המשתתף לשיתוף פעולה לכל פרסום שהוא,
לרבות מתן ראיונות אישיים ,מסירת מסמכים וחומרים רלוונטיים לעורכי כתבות וסידור
כאמור ,וכן הסכמה לשימוש בחומרים אלו על ידי מי מעורכי הפרס לצורך פעולות פרסום
כאמור .המשתתפים בפרס מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה
לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981 ,
 .18עורכי הפרס יהיו רשאים לפסול את השתתפותו של מועמד במידה ולא ישתף פעולה
עם עורכי הפרס בפעולות פרסום ,לרבות מתן ראיונות אישיים ,מסירת מסמכים
וחומרים רלוונטיים לצורכי כתבות וסיקור.
 .19עורכי הפרס לא יישאו באחריות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר
למידע אשר יסופק טלפונית ו/או באתר האינטרנט ו/או באמצעות מענה בדואר
האלקטרוני.
 .20מבין המועמדים שהגישו את מועמדותם יבחרו עורכי הפרס את הזוכה בפרס ,בתהליך
שימנה מספר שלבים ,ובהם בין השאר ראיונות אישיים ושיחות עם ממליצים.
 .21מובהר כי הפרס מהווה ביטוי של הוקרה והערכה ובהתאם לא יהווה תשלום של שכר,
משכורת ,או כל תגמול אחר לזוכה בו .מסכום הפרס ינוכה מס כנדרש בחוק .אין באמור
בתקנון זה כדי לחייב את עורכי הפרס להעניקו אם בכלל ואם בשנה מסוימת.

