
 

 

 
  (ע"ר) עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושליםאגודת הסטודנטים 

  טתשע"סמסטר ב' לממלאי סקר הערכת הוראה  -תקנון הגרלה 

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ("המכללה") בשיתוף אגודת הסטודנטים של המכללה   .א
 ("הסקר"). ט' תשע"ב("אגודת הסטודנטים") עורכת סקר הערכת הוראה סמסטר 

 . 5.7.19- 20.6.19 הסקר יערך בין התאריכים  .ב
שבה יוגרלו  אגודת הסטודנטים תהיה אחראית על קיום הגרלה נושאת פרסים בין ממלאי הסקר  .ג

 הפרסים הבאים:
 
 .  ברצלונה, ספרד חבילת ספורט זוגית .1

בחברת שכר או בחברה אחרת,  נויוזמ , מלון, כרטיסים למשחק של ברצלונה,הטיסה יכרטיס
  ובלו"ז שיתואם עם הזוכה בפרס. ירוא 1000לפי שיקול דעת האגודה, בעלות שלא תעלה על 

  .החבילההסטודנטים שומרת לעצמה את הזכות, לשנות את יעד אגודת 
הכרטיס יוגרל בין הסטודנטים שיענו באופן מלא לכל המשובים בקורסים אליהם הם רשומים 

 ', תשע"ט.בבסמסטר 
 

 יום ספא זוגי – " של חברת קשרים פלוסשובר "פלטינום .2
נבחרת אחרת לשיקול דעתו של הזוכה יום כיף זוגי בספא (כולל עיסוי זוגי) או פעילות הכולל 

 .ובהתאם לשובר "פלטינום"
כל המשובים בקורסים אליהם הם רשומים בסמסטר ליוגרל בין הסטודנטים שיענו באופן מלא 

 .ט' תשע"ב
 

 ארוחת בוקר זוגית – " של חברת קשרים פלוסבילוי זוגי פלוס" ישובר 3 .3
או פעילות נבחרת אחרת לשיקול דעתו של הזוכה ובהתאם לשובר  ארוחת בוקר זוגיתהכולל 

 ."פלטינום"
כל המשובים בקורסים אליהם הם רשומים בסמסטר ליוגרל בין הסטודנטים שיענו באופן מלא 

 .ט' תשע"ב
  
מילוי משוב מלא בקורס יכלול מילוי משוב למרצה ומילוי משוב למתרגל. מילוי משוב רק למרצה   .ד

 ממשוב לצרכי ההגרלה כאמור. 50%יחשב כמילוי או רק למתרגל 
 השימוש בשוברי המתנה הינו בהתאם לתנאי השימוש של חברת קשרים פלוס.   .ה
ההגרלה תבוצע על ידי בחירה אקראית מבין הסטודנטים המשתתפים במילוי הסקר, וכמפורט   .ו

 בסעיף ד' לעיל, תוך שימוש במערכת המידע של המכללה. 
בל יותר מפרס אחד בהגרלה ויקבל את הפרס היקר יותר לפי הדירוג משתתף בסקר לא יוכל לק  .ז

 בסעיף ג' לעיל.
ממועד סיום ביצוע הסקר המפורט לעיל. דחיה בסיום ביצוע  עסקים ימי 21ההגרלה תיערך עד   .ח

 הסקר תדחה את מועד ההגרלה בהתאם.
 האקדמי,ראש הפיתוח ראש מנהל האקדמי/ההגרלה תיערך בפיקוח יו"ר אגודת הסטודנטים,   .ט

המכללה ("וועדת הפיקוח") שיפקחו על תקינות ההגרלה. ההגרלה תתועד  מנהל הכספים שלו
בפרוטוקול שיחתם ע"י כל חברי וועדת הפיקוח. וועדת הפיקוח תהיה רשאית להורות על ביצוע 
הגרלה חוזרת כוללת או חלקית, במקרה של הגרלה לא תקינה, על פי שיקול דעת חברי וועדת 

 הפיקוח.
 .ובתחנת המידעשמות הזוכים בפרסים יפורסמו בעמוד הפייסבוק הרשמי של האגודה,   .י

ימים מקבלת הודעת  30באחריות הזוכים לגשת למשרדי האגודה על מנת לאסוף את הפרסים תוך   .יא
 תבוטל זכייתו. –הזכייה. משתתף שלא הגיע לאסוף את זכייתו 

  

  

  .*מובהר בזאת כי תקנון זה פונה לשני המינים


