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 תקנון הגרלת מלגות בין משיבי סקר הערכת קורס

 ההשתתפות תנאי את המסדיר בין האו"פ והסטודנטים המשיבים על הסקר, חוזה ואה זה תקנון .1

 זכויות את ממצה התקנון "(.גרלההה" ן:)להל "מלגות בין משיבי סקר הערכת קורס" ה:בהגרל

 מלאה הסכמה מהווה בהגרלה תההשתתפו ועצם ,בהגרלה להשתתפות בקשר וחובותיהם הצדדים

 .בו לאמור

 .היא הגוף שעורך את ההגרלההאוניברסיטה הפתוחה )האו"פ(  .2

, באמצעות מערכת נמל"ה. הסקר מקיף את מרבית מקוונתסקר הערכת קורס באו"פ נערך במתכונת  .3

מלגות  10ב'  -הקורסים הנלמדים באו"פ. בין המשיבים לסקר יוגרלו בכל אחד מן הסמסטרים א' ו

אישית  אאחד )מלגת לימודים(. הזכייה במלגת הלימודים הי חצי שכר לימוד בסיסי לקורס בגובה של

 בשווה כסף. אואחר ו/או אינה ניתנת להמרה בכסף סטודנט ואינה ניתנת להעברה ל

  .הזוכים במלגה יוכלו לנצל אותה באחד משלושה הסמסטרים העוקבים לסמסטר שבו מבוצעת ההגרלה

 השתתפות בהגרלהזכות  .4

 השיב על הסקר בתקופה שהוקצתה לו ופורסמה.בהגרלה מוקנית לסטודנט ש שתתפותזכות ה 1.1

 :אינם רשאים להשתתף בהגרלה 1.4

  בן משפחה מדרגה ראשונה של עובד/ת ו/או עובד/ת של האוניברסיטה הפתוחה

 האוניברסיטה הפתוחה.

  עובד ו/או בן משפחה של חברתTop-Solutions. 

 .נציג אגודת הסטודנטים החבר בועדת ההגרלה ו/ או בן משפחתו מדרגה ראשונה 

 .סטודנט שלימודיו ממומנים על ידי גורם חיצוני אחר שהוא לא הסטודנט 

 ועדת משמעת. ידי-סטודנט שהורשע על 

 אופן ההשתתפות בהגרלה .5

קורס מזכה  כל כל סטודנט שהשיב על סקר הערכת קורס נכלל בהגרלה באופן אוטומטי. השבה על

סטודנט שהשיב על הסקר בהתייחס לכמה קורסים, יקבל מספר לכן, ב"כרטיס" השתתפות אחד. 

 "כרטיסים" כמספר הפעמים שהשיב.

 לזכות ביותר ממלגת לימודים אחת. לא יוכלסטודנט  .6
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 אופן ביצוע ההגרלה .7

דיקן המחלקה להערכה, באו"פ:  אלהנציגים של המחלקות ה ההגרלה תיערך בנוכחות .1.1

 ים,  אגודת הסטודנטים ויחידת המחשב.הסטודנט

 ההגרלה תתבצע כחודש לאחר סיום כל תקופת סקר. .1.4

, זכייתםעל מנת לבשר להם על הזוכים במלגת הלימודים יצור קשר עם  המחלקה להערכהנציג מטעם  .8

 להסביר להם על תהליך הפקת המלגה, ולקבל את אישורם לפרסם את שמותיהם ואת מקום מגוריהם

 וברשתות החברתיות באינטרנט.באתר האו"פ 

 תהליך הפקת המלגות הוא באחריות דיקן הסטודנטים. -הפקת המלגות .9

הזוכים הראשונים יזכו במלגת  עשרתזוכים.  15האוניברסיטה תגריל בכל הגרלה  -זוכה חלופי .11

 הזכייה תועבר לזוכה הבא בתור באחד המקרים האלה: לימודים.

 לקבלת הפרס.יתר סטודנט על זכותו ו .10.1

 ב'.1הזוכה שייך לאחת האוכלוסיות המתוארות בסעיף  .10.4

 הסטודנט הזוכה זכה ביותר ממלגת לימודים אחת. .10.1

 שונות .11

 מפעם את תנאיו לשנות או/ו זה תקנון תנאי פי על לפעול הזכות את לעצמה שומרת האו"פ 11.1

 לכל בכפוףו המוחלט והבלעדי דעתה שיקול לפי הכל עת, בכל התחרות את להפסיק או/ו לפעם

 .דין

 מי או/ו האו"פ של בשליטתה שאינו באירוע מקורם אשר איחור או/ו שיבוש או/ו תקלה כל 11.4

 מטעמם מי או/ו זוכה או/ו משתתף יזכו ולא זה הוראות תקנון של הפרה ייחשבו לא ,המטעמ

 .המטעמ מי או/ו האו"פ תרופה כנגד או/ו זכות או/ו סעד בכל

המפורטים  התנאים בכל עמד כי ומאשר לות, מצהירבפעי השתתפותו משתתף, בעצם כל 11.1

 .בתקנון

 מיועדת לגברים בפעילות ההשתתפות אך  בלבד, נוחות משיקוליבלשון זכר  מנוסח זה תקנון 11.1

 .כאחד ולנשים

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של  11.5

 הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

 


