
 Matters Art יהודה בן / Awagami מלגות

 תקנון

  
  

 06/06/2015 לתאריך ועד 24/5/2015 מ החל הגמר פרויקט למלגת מועמדות הגשת זמני .1

 )בחצות(.

 הגשת המלגה תתבצע באמצעות מערכת "צור קשר" באתר. .2

 בכל המלגה תנאי את /להגביל/לשנות להפסיק הזכות את שומרים "matters Art יהודה "בן .3

 למלגה. בקשה הגישו אשר למועמדים מראש הודעה וללא עת,

 אישית הודעה ,החברתיות וברשתות הרשמי באתר יופיעו הזכיות בדבר והודעות דכוניםע .4

 .לזוכים תימסר

 םא במקביל. אחר עסק/סטודיו מטעם במלגה זכה לא אשר למועמד ורק אך תוענק המילגה .5

 מיידית. בכתב הדבר על יעלהוד יהיה במחוי מלגות בשתי הזוכה זכה אכן

 כל וללא מיידי באופן זכיתו תבוטל , מעסק/סטודיו זכייה על הודיע לא והזוכה במידה .6

 כלפיו. מחויבות

 לחלופין או במעבדה הקיים הניירות מלאי מתוך Awagami ותנייר על להדפיס יוכל הזוכה .7

 גבי על להדפיס ויבחר במידה .במלאי הקיימים החומרים ממגוון יםקשיח חומרים גבי על

 .%20- כ של בגובה ההזמנה בעלות תףישת מיוחדת הזמנה שמצריכים /ניירותחומרים

 מסגור ו/או הדבקה/הצמדה כגון: המשך עבודת לבצע ההדפסה מלגת זוכה החליט באם .8

 פגם בדבר אחריות כל יהודה בן מעל תוסר ,Matters Art יהודה בן שאינו בעסק

 ובמידה המבצע המקום מצד מרשלנות כתוצאה וכיוב' וןרצ שביעות לחוסר בהדפסה/טענה

 חדשה. הדפסה עבור בתשלום הזוכה יחויב חוזרת בהדפסה צורך ויהיה

 הדפסה לדרוש זכות לזוכה תהיה לא .ידיו על ואושרו שנבדקו לאחר לזוכה ימסרו הדפסות .9

 .מכן לאחר שנוצר פגם עקב חוזרת

 סכום מלוא את ינצל שלא זוכה בלבד. הגמר תערוכת הדפסת לצורך זו מלגה מעמידים אנו .10

 בעתיד. אחרות למטרות הנותר בסכום להשתמש יוכל לא זה לצורך הזכייה

 כשקבציו להגיע מומלץ הזוכה על וכיו"ב. סריקות מתקדם, תמונה עיבוד כוללת אינה המלגה .11

 נוספת.יישא בעלות  בסיסי צבעים לאיזון מעבר עיבוד כל להדפסה. הניתן ככל מוכנים

 כלשהם אחרים פרסומים לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי ו/או סתירה של מקרה בכל .12

 ועניין. דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה המבצע, בדבר

 

 

 



  המלגה: מימוש נאית

 מרגע שעות 24 תוך shevach@sby.co.il לכתובת אלקטרוני בדואר להודיע יםהזוכ על .1

 הזכייה. את לממש כוונתם על הזכיה פרסום

 בדבר הזכייה הודעתל כתגובה אלקטרוני בדואר הזוכה מצד הזכייה מימוש על הודעה אי .2

 מלגהה את לתבוע אפשרות כל לזוכה תהיה ולא המלגה על כויתור תחשב מלגה,ה מימוש

 בעתיד.

 יהיו "Matters Art יהודה "בן הזוכה מצד במלגה הזכייה מימוש על ההודעה קבלת געמר .3

 הפרויקט. מתוך צילומים ומספר הזוכה שם את לפרסם םרשאי

 על וויתור המלגה את לקבל הסכמה כאי תחשב רטיופ פרסום בדבר הזוכה מצד הסכמה אי .4

  זכאותו.
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