
 

 סקר הסביח הגדולתקנון לפעילות 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

 המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה רספנושאת  פעילות "פעילות"
לבחור מתוך רשימה את המקום שמוכר את מתבקשים המשתתפים 

  .הסביח הכי אהוב בישראל, ולציין למה

לפי  ,את סיבת הבחירה המעניינת ביותר נוציישי שני המשתתפים 
 בפרס ויזכ שיקול דעתה הבלעדי של קשת,

בהתאם להוראות תקנון  והשאיר את פרטיו שהשתתף בפעילותגולש                                       "משתתף"
  . זה

 12מרחוב ראול ולנברג  51-178635-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.         "קשת"
 החייל, תל אביב.רמת 

, ראשון 30מרחוב שמוטקין  520022732ח.פ: שופרסל בע"מ חברת  ."ספק הפרס"
 לציון

    www.mako.co.ilאשר כתובתו היא   makoפורטל "אתר האינטרנט"

התשובה את  והעלבלבד אשר  שני משתתפים ובסיום הפעילות ייבחר "הפרס"
, לפי שיקול דעתה המקורית ביותר לבחירת הסביח המועדף עליהם

שובר מתנה של "תו המשתתף שייבחר יזכה ב. הבלעדי של קשת
 להלן. 6,  בתוקף למימוש כמפורט בסעיף ₪ 500בשווי הזהב" 

 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר 

 רבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. להפעילות 

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים. 

 כללי –הפעילות  .2

  "(. הפעילות תקופת)להלן: " .16.328.עד  163.19.התאריכים ין בהפעילות תיערך משך הפעילות:  2.1

 מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה 2.2
 הבלעדי.

מודגש כי פייסבוק ואינסטגרם אינן קשורות לפעילות בשום צורה ופטורות מכל אחראיות שהיא  2.3
 לפעילות או בקשר אליה.

 בפעילותהשתתפות  .3

  . החל מרגע פתיחת הפעילות לפעילות אפשריתההרשמה  3.1

שנים, השתתפותך בפעילות ומימוש זכייתך בפרס כפופה לאישור  18-ככל שאתה בן למטה מ 3.2
הנך מתחייב, כי קיבלת את הסכמת הוריך  והסכמה של הוריך או של האפוטרופוס החוקי שלך.

בפעילות, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה לצורך השתתפות או האפוטרופוס החוקי שלך 
 והסבירו לך את הדברים הכתובים בו, ואתה מבין ומסכים להם.

 : ולזכות בפרס על הגולשעל מנת להשתתף בפעילות  3.3

 אתר מאקולהצביע בסקר ב 3.3.1

שם, מספר טלפון, כתובת  –להירשם לפעילות באתר מאקו )להשאיר פרטים  3.3.2
 (.מייל

 לנמק את הבחירה בסקר 3.3.3
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 .הפעילות תקנוןאת לאשר ו לקרוא 3.3.4

 יובהר, כי באחריות המשתתף להזין את שמו ואת פרטיו המדויקים והנכונים.   3.4

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע ע 3.5
בין  יפורסםשהעלה במסגרת הפעילות שהתמונה/סרטון לכך מכלליות האמור, להסכמתו 

 . הפעילותשל  והאינסטגרם , ובעמוד הפייסבוקmakoהיתר, בטלוויזיה, באתר 

 יםלהיות מסוקר יםעשויורגע הענקת הפרס דבר זכייתו בנוסף, המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי  3.6
)בתכנית  ם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיהמים ו/או מצולמיו/או מפורס
מביע המשתתף ו/או  בפעילותבהשתתפותו והפייסבוק.  אינטרנט, בעיתונות, באתר הובפרסומות(

ו/או ווידאו שלו, תמונתו את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו, הרוצה להשתתף ו/או הזוכה 
סעיף זה הינו תנאי  .ידי קשת ומי מטעמה במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על

 להשתתפות בפעילות וזכייה בפרס.

 הזוכים .4

שיקול דעתה הבלעדי של על פי  הנימוק המעניין ביותר לבחירתם בסקראת שהעלו  פיםהמשתת 2 4.1
   בפרס. וקשת, ועמד בכל התנאים המקדימים המצוינים בתקנון זה, יזכ

משתתף  מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו. 4.2
 לזכות בפרס במסגרת הפעילות.שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו, לא יוכל 

                                                    

 איתור המועמדים לזכייה  .5

 .בעת ההרשמה דרך פרטי ההתקשרות שהמשתתף צייןייעשה  הזוכהאיתור  5.1

פרטים לא  עקב השארתלמשל, שונות )עם הזוכה מסיבות וקשת לא תצליח ליצור קשר במידה  5.2
תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו לפרס  ,מסיום הפעילות ימים 5( במשך אי זמינותנכונים או 

  .לעיל 4ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו בשל  5.3
נמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא ניתן כך שהפרטים ש

 לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.

 הפרס .6

. תקף על כל המוצרים, גם במבצעים וגם בסוף ₪ 500 בשווי Cash הזהב תו מתנה שוברהפרס:  6.1
מרקט". ניתן למימוש גם  "אורגניקוחנויות "שופרסל", "יש בשכונה"  260-עונה. התו מכובד בכ

השובר  תוקףבעשרות רשתות אופנה, קוסמטיקה, חשמל ואלקטרוניקה, ספרים, צעצועים ועוד. 
 פרסים 2סה"כ . 30.04.2022

 האחריות על הפרס תהיה על ספקית הפרס בלבד ותינתן בכפוף להוראות היצרן.  6.2

, ובנוסף להציג תעודת על מנת לממש את הפרס יתבקש הזוכה להציג תעודה מזהה במשרדי קשת 6.3
עליו להגיע לאיסוף הפרס בליווי  18זהות בעת קבלת הפרס.  ככל שהזוכה צעיר מגיל  

 הורה/אפוטרופוס.

בכסף או  המרהשינוי, החלפה או לל הפרס אינו ניתן .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה 6.4
 .בשווה כסף

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  שומרת לעצמה קשת 6.5
 הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

או בעקבות  לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בולא תהיה אחראית קשת  6.6
מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל . הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את קשת השימוש בו

נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או 
 אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  6.7
ר את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה ו/או שלא למסו

 makoזאת, גם אם שמו של המשתתף הופיע על המסך ו/או באתר  שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 כזוכה. 
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 כללי .7

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  7.1
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא 
את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 

 ועניין. 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ המטעמקשת ו/או מי  7.2
ישאו באחריות יהטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא 

להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר 
 שרין ו/או בעקיפין.עם ההשתתפות בפעילות, במי

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון  תקשת רשאי 7.3
 הבלעדי. הזה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 7.4
ה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרע

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  7.5
בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות 

 צאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.הו

ו/או ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  7.6
ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין  הבקשר עמ

 בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.אם צוינו במפורש 

 .ובני משפחותיהם ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת


