תקנון תחרות סטרטאפיםTLV STARTUP CHALLENGE -
 .1הגדרות
" .1.1התחרות" – הינה תחרות חדשנות בעולם הסטארטאפ נושאת פרסים.
" .1.2הפרסים" – השקעה כספית ו/או זכות השתתפות באקסלרטור המופעל על ידי
מי מבין הסופסנרים של התחרות ,כאשר המיזם שיזכה במקום הראשון יהיה
זכאי להשקעה כספית של עד  150,000דולר (ארה"ב) לטובת פיתוחו ,והכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי עורכת התחרות והספונסרים.
" .1.3עורכת התחרות" – נ.כ.ס -.ניהול כספים סטודנטיאליים בע"מ.
" .1.4וועדת שיפוט" – וועדת השיפוט תהא מורכבת מנציגי עורכת התחרות
והספונסרים וכן מגורמים מקצועיים אחרים מתחומים טכנולוגיים שונים לפי
שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
" .1.5המשתתף" – סטארטפ ו/או מיזם שעומד בקריטריונים על פי סעיף  2לתקנון
זה וכמפורט במסמכי הרישום לתחרות המצורפים לאתר התחרות וכמפורט בו.
" .1.6אתר התחרות" – .https://form.jotform.me/80645345740457

" .1.7ספונסרים" – קרן טאו ואנצ'ורס ,שותפות מוגבלת ,קרן מיראז' ( )MERAGEוקרן
פלאג אנד (.)PNP
" .1.8מועד סגירת ההרשמה" – הרשמה לתחרות תתאפשר באמצעות אתר
התחרות עד ליום ____.
 .2קריטריונים להשתתפות בתחרות
 .2.1רשאי להשתתף בתחרות סטאראפ שהינו בעל מיזם טכנולוגי העוסק באחד (או
יותר) מבין הורטיקלים של התחרות ,והכל בתנאי שהמיזם נמצא בשלב מתקדם
לפיתוח מוצר ,כמפורט בהרחבה באתר התחרות ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של עורכת התחרות ולתנאי תקנון זה.
 .2.2ההשתתפות בתחרות מותנת באישור עורכת התחרות ,בכפוף להוראות תקנון
זה.
 .3ההרשמה לתחרות ושלביה
 .3.1בשלב הראשון -כל משתתף אשר עומד בקריטריונים להשתתפות בתחרות
יהיה רשאי להגיש בקשה להשתתף בתחרות .הבקשה כאמור תוגש באמצעות
אתר התחרות עד ולא יאוחר מהמועד לסגירת ההרשמה או עד למועד אחר
שיפורסם על ידי עורכת התחרות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .3.2במהלך הרישום יתאר המשתתף ,בין היתר ,את המוצר שבבעלותו ,פרופיל
המיזם ,פרטים אישיים ,הכוללים ,בין היתר ,את שם נציג (איש קשר) מטעם
המיזם ,תפקידו ,טלפון ,כתובת דוא"ל .למען הסר ספק ,יובהר ,כי הקלדת
הפרטים האישיים ,באופן מדויק ומלא ,הינם אך ורק באחריותו של המשתתף
והכרחיים לצורך קבלה לתחרות.
 .3.3לעורכת התחרות ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות,

אי דיוק ו/או שיבוש בהקלד ת הפרטים האישיים בטופס הרישום ו/או בכל מקום
נדרש אחר במסגרת התחרות.
 .3.4בסמוך לאחר מועד סגירת ההרשמה (כאמור לעיל) תתכנס וועדת שיפוט אשר
תבחר מבין כלל המשתתפים ב( -עד)  70משתתפים (מקסימום  7משתתפים
מכל ורטיקל) .יודגש כי כמות המשתתפים הסופית שתבחר בשלב הראשון
עש ויה להשתנות בהתאם לכמות המשתתפים שתירשם בפועל לכל ורטיקל,
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
 .3.5בשלב השני -המשתתפים שייבחרו על ידי עורכת התחרות ו/או מי מטעמם
יעברו ראיון טלפוני בעברית ובאנגלית .המשתתפים אשר יצלחו ראיון טלפוני
כאמור ימשיכו ל -DEMO DAYשייערך ב 4-5ביולי  2018או במועד אחר שייקבע
על ידי עורכת התחרות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (פרטי האירוע ימסרו
למשתתפים העוברים).
 .3.6בשלב השלישי -ביום  17.7.18או בכל מועד אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי
של עורכת התחרות ,ייערך אירוע חצי הגמר (פרטי האירוע ימסרו למשתתפים
אשר עברו בהצלחה את ה.)DEMO DAY-
 .3.7בשלב הרביעי -ביום  18.7.18או בכל מועד אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של
עורכת התחרות ,ייערך אירוע הגמר (פרטי האירוע ימסרו למשתתפים אשר
יעברו את חצי הגמר) במהלכו יוכרזו שמות המשתתפים אשר יהיו זכאים לקבל
פרס מבין הפרסים.
 .3.8כאמור התקדמות משתתף בכל שלב מבין שלבי התחרות כפופה לשיקול דעתם
הבלעדי של עורכת התחרות ובהתאם לבחירת ועדת השיפוט.
 .4וועדת השיפוט והתנהלותה
 .4.1המשתתפים אשר יזכו בפרסים ייבחרו על ידי ועדת השיפוט תוך בחינת היכולות
והכישורים של המשתתפים בתחרות ,בין היתר על בסיס החזון של המשתתף
בקשר למיזם ,החדשנות שמאפיינת את המיזם ,פלח השוק אליו פונה המוצר,
הצגת המוצר על ידי המשתתף והמודל העסקי של המשתתף.
 .4.2הרכב וועדת השיפוט ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
 .4.3עורכת התחרות תהא רשאית לשנות או להחליף את הרכב השופטים בכל שלב
(ובכל עת) ומכל סיבה וזאת ללא הודעה מוקדמת.
 .5הצהרות והתחייבויות המשתתף
כל משתתף בתחרות מתחייב ומצהיר בזאת כלפי עורכת התחרות את הדברים
הבאים:
 .5.1כי כל מיזם אשר יוצג בתחרות הינו מיזם מקורי אשר פותח ושייך באופן בלעדי
למשתתף ,והמשתתף מצהיר כי אינו מגיש מיזם אשר זכויות היוצרים בגינו,
לרבות מרשמי הפטנטים עליו  ,שייכים לצד שלישי כלשהו .ידוע למשתתף כי

עורכת התחרות תהא רשאית (אך לא חייבת) לדרוש מכל משתתף המצאת
הכוחות בכתב.
 .5.2כי הוא ישתף פעולה באופן מלא עם עורכת התחרות ויתן לעורכת התחרות ,עם
דרישתה הראשונה ,גישה למיזם ,וזאת לצורך בחינת המיזם.
 .5.3כי הוא ו/או כל גוף או אדם הקשור למיזם אינו מצוי ו/או צפוי להימצא בהליך
חדלות פירעון.
 .5.4כי הוא מאשר לעורכת ההגרלה לפרסם את פרטי המיזם וידוע למשתתף כי
המיזם ,לרבות החומרים שיפורסמו במסגרת התחרות ,יהיו חשופים לצפיית
הציבור הרחב ולא תהא לו כל טענה בשל כך כלפי עורכת התחרות ו/או מי
מטעמה.
 .5.5המשתתף ו/או המיזם מעניק לעורכת התחרות את זכות בלתי חוזרת לפרסום
הרעיון והמיזם .כמו כן ,לעורכת התחרות ו/או מי מטעמה ו/או לוועדת התחרות
תהא הזכות לפרסם את המיזמים בכל פלטפורמה שיבחרו וזאת ללא תמורה
וללא הגבלה ,לצורך פרסום המיזם באתר התחרות ו/או בערוצי המדיה השונים
הקשורים לתחרות ו/או לכל צורך אחר בהקשר עם התחרות.
 .5.6כי הוא האחראי הבלעדי ובאופן אישי לכל נזק ,מכל סוג שהוא ,ככל שיגרם
כתוצאה מהשימוש ומפרסום המיזמים ,לרבות ,אך לא רק ,בקשר עם הפרת
זכויות קניין רוחני והגנת הפרטיות.
 .5.7כי הוא יפצה וישפה את עורכת התחרות ו/או מי מטעמם ,בגין כל נזק ככל
שייגרם ,לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,ו/או לכל צד ג' שהוא ,נזקים נסיבתיים,
הוצאות ,מכל מין וסוג ,תביעה וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה
דרישה או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לפרסום
המיזם ו/או המשתתף ו/או הנובעים מהפרה ישירה או עקיפה של הוראות
תקנון זה.
 .5.8כי הוא נותן בזאת לעורכת התחרות או למי מטעמה רשות בלתי חוזרת ,ללא
תשלום ,בלתי מוגבלת בזמן ואשר ניתנת להעברה ,להציג ולעשות שימוש
פרסומי במיזמים ,תוך מתן קרדיט ,וכן לעשות שימוש במידע המסופק לעורכת
התחרות במסגרת התחרות בכל דרך הנראית לה ,ללא מגבלת זמן ובאופן בלתי
חוזר ,בין היתר ,בפרסום באתר התחרות או במדיה ו/או מקומות אחרים ,לרבות
בעיתונות אלקטרו נית ו/או כתובה ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בשילוב הכרזות
במסגרת פרסומים ככל שיהיו ,והכול ללא שום טענה או דרישה מצד המשתתף
וללא תמורה מכל סוג שהוא.
 .5.9כי ידוע לו ו/או מי מטעמו שעורכת התחרות תהא רשאית לשנות מכל סיבה
שהיא וללא הודעה מוקדמת וללא הסבר נוסף ,את תקופת התחרות ,את מועד
תחילת התחרות ואת מועד סיום התחרות ,את גובה ואופי ההשקעה ואת מועד
פרסום שמות המיזמים הנבחרים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ,תוך פרסום
הודעה באתר התחרות בהתאם לכללי תקנון זה.
כי אין ולא תהיה לו ו/או מי מטעמו ,כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
.5.10
עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בגין ההשתתפות בתחרות ,ניהולה וכל הכרוך
בה.
כי ידוע לו שעורכת התחרות ו/או מי מטעמה ,לא יישאו באחריות לכל
.5.11
נזק ,מכל סוג שהוא ,שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר
להשתתפותם בתחרות וכי כל נזק שייגרם הינו באחריות הבלעדית של

המשתתף ו/או מי מטעמו וככל שנזק יגרם לכל צד ג' שהוא ,מתחייב המשתתף
לפצות את הניזוק בהתאם.
כי החלטות ועדת השיפוט ותוצאותיה הינם סופיים ומחייבים.
.5.12
 .6הגבלות על אחריות
 .6.1עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטיב ו/או איכות הפרסים
שיחולקו במסגרת התחרות .הפרסים יועברו לזוכים בתחרות ישירות על ידי
הספונסרים .עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינה אחראית על כל פגיעה ו/או
נזק לגוף ו/או לנכס אשר עלול להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,באופן מלא או
חלקי ,על ידי השתתפות של משתתף בתחרות ו/או קבלה ו/או שימוש ו/או
שימוש לרעה כלשהו בפרס כלשהו .ככל שמסיבה כלשהי ,ייגרם נזק או אובדן
למשתתף או למיזם ,אין עורכת התחרות תישא בכל אחריות להתרחשות זו וכל
האחריות בדבר עניין זה תהא על המשתתף באופן בלעדי.
 .6.2עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינה אחראית על כל מידע שגוי ו/או לא מדויק,
בין אם נגרם על ידי מידע שנמסר לה על ידי המשתתף ו/או ע"י מי מטעם עורכת
התחרות לרבות טעויות סופר במהלך ו/או אחרי מועד סיום התחרות.
 .6.3עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינה אחראית על כשלים טכניים מכל סוג
שהוא ,לרבות ,אך לא רק ,תקלות ,הפרעות או ניתוקים של אתר התחרות ו/או
שרת.
 .6.4עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינה אחראית על טעות טכנית או אנושית
אשר עלולה להתרחש בניהול התחרות ,שמירת מידע כלשהו בהקשר למיזמים
ו/או בעיבוד תהליכים במהלך התחרות ו/או לשמירת תוצאות התחרות.
 .7ההשקעה הכספית
 .7.1פרס ההשקעה הכספית יהיה כפוף לחתימה של הסכם השקעה או הלוואה
המירה בין הזוכה בתחרות לבין קרן טאו ונצ'ורס ,שותפות מוגבלת ("טאו"),
כמפורט להלן:
 .7.1.1במידה והזוכה בתחרות השלים סבב השקעה בחצי השנה האחרונה
מיום הזכייה התחרות ,אזי טאו תשקיע סכום של עד  150,000דולר
(ארה"ב) לפי התנאים בסיבוב ההשקעה האחרון.
 .7.1.2במידה והזוכה בתחרות לא השלים סבב השקעה בחצי השנה
האחרונה מיום הזכייה התחרות ,אזי טאו תשקיע סכום של עד 150,000
דולר (ארה"ב) באופן של הלוואה המירה במסגרת הסכם SAFE
סטנדרטי ,בנוסח המקובל על ידי טאו ,אשר יכלול בתוכו  20%הנחה על
מחיר המניה אשר יקבע במסגרת הסיבוב הגיוס הבא של הזוכה
בתחרות ,בערך חברה של לפחות  2,500,000דולר (ארה"ב) לפני
הכסף.
 .8כללי

 .8.1תקנון זה בא להוסיף על תנאי ההשתתפות הכלליים המופיעים באתר
התחרות .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות ,בכתב או בעל פה ,מכל מין וסוג
שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין ,כפי שיתעדכן מעת לעת.
 .8.2כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד ,ואין ליתן להן
כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
 .8.3השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד ,וכולל גם פניה בלשון
נקבה ,יחיד ורבים.
 .8.4תקנון זה מסדיר את תנאי הסף להשתתפות בתחרות .עורכת התחרות רשאית,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן ,לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת ,לרבות
במהלך התחרות ,ללא צורך בהודעה מוקדמת .באחריותו של המשתתף
להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ,עדכון ,תיקון שיעשו בתקנון מעת לעת
(ככל וייעשו).
 .8.5עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ,להשעות ו/או לשנות את
התחרות ,או כל חלק ממנה ,אם כל תרמית ,כשלים טכניים או כל גורם אחר
מעבר לשליטה סבירה של עורכת התחרות פוגעים בשלמות או בתפקוד תקין
של התחרות ,כפי שיקבע על ידי עורכת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .8.6עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתם הבלעדי,
לפסול כל משתתף אשר למיטב ידיעת עורכת התחרות פעל לשיבוש ההליך
התקין של התחרות ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה.
 .8.7תקנון התחרות יוצג לעיון הציבור באתר התחרות והשתתפות בתחרות מהווה
אישור המשתתף כי קרא את התקנון ,הבין את הוראותיו וכי הוא מקבל על
עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
 .8.8השתתפות המשתתף בתחרות כפופה להסכמת המשתתף את תנאי תקנון זה.
 .8.9בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע ,כי עורכת התחרות תבצעו פעולה
מסוימת ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים ,או בו מוקנית
לעורכת התחרות ,במפורש או במשתמע ,הזכות ו/או הסמכות ו/או שיקול
הדעת לבצע פעולה מסוימת ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים,
תפעל עורכת התחרות (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה ,ופעולתה (או הימנעות מפעולה) של
עורכת התחרות כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור ,ולמשתתפים לא
תהיה כל תביעה ,טענה או דרישה בגין פעולתם (או הימנעות מפעולתה) של
עורכת התחרות כאמור.
הדין החל על תחרות זו ועל תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי
.8.10
בלבד וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

