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פרשנות. 1

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים /ירה ובכל מקרה של סת1.1
  . תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות

כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא , החלוקה לסעיפים1.2
  . ישמשו לצורכי פרשנות

  כללי -הפעילות 2

תקופת : "להלן( 17:00בשעה  27/08/2010 ייששועד ליום  29/05/2010 תשבהחל מיום 2.1
או לקצר את תקופת הפעילות /להאריך ו תהא רשאיקשת תכי , מובהר בזאת ").הפעילות

  .הבלעדי העל פי שיקול דעת

בכל הצבעה  .לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצבעות לפעילות יערכו בתדירות שתקבע קשת2.2
 3הגולשים יוכלו לבחור באפשרות אחת מתוך  .רכיביות לבחירת אפשרו 3 גולשיםל ויוצע

ולא יהיה ניתן  ההצבעה תתקיים רק באתר הפעילות . האפשרויות באמצעות הקלקה באתר
  .להשפיע על התוצאה בשום דרך נוספת

ייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת ויוצג באתר פרק הזמן המוקצה לכל הצבעה 2.3
הוא  ההצבעה ושעת סיומהשעת התחלת השעון הקובע את  .הצבעההפעילות עם תחילת כל 

   .אתרהשרתי  השעון של

מכל פעם אחת בלבד באתר להצביע  יהיה ניתןבכל פרק זמן המוקצה להצבעה עבור רכיב 2.4
  .))cookies deletion( ריקון מטמוןובלבד שלאחר ההצבעה לא בוצע באותו מחשב ( מחשב

הצבעת הגולשים בשיטת  על פיייקבע הרכיב הנבחר , בתום פרק הזמן המוקצה לכל הצבעה2.5
  .הרוב קובע

את  קייםמחויב ל זוגיובהר כי לזוג הנבחר אין אפשרות לשנות את בחירת הגולשים וה2.6
   .הרכיב הנבחר בחתונתם

  .והסופי הרכיבים ייקבעו על ידי קשת לפי שיקול דעתה הבלעדי2.7

  .אינם כלל הרכיבים בחתונת הזוג הנבחר, שייכללו בפעילות, המסוימיםהרכיבים 2.8



  

  השתתפות בפעילות3

  .מתחם הפעילותיגלוש ללהשתתף בפעילות  המעונייןגולש 3.1

ת משלוש אחיוכל הגולש להצביע עבור , מתחם הפעילותבמידה ומתקיימת הצבעה פעילה ב3.2
 .רכיב המוצע לבחירת הגולשים באותו שבועהאפשרויות ל

  

כללי4

התקינה  םבאופן כלשהו לפעילות םאחראי יהיוולא  םאחראי םאו מי מטעמה אינ/ו קשת4.1
 יישאוולא  םעל כל רכיביה, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/של האינטרנט ו

הפרעות  ב"מניעת רווח וכיו או/ו הוצאות ,נזקים, ניתוקים, הפרעות, באחריות להפסקות
 .או בעקיפין/במישרין ו, בפעילות והשתתפותבקשר עם  גולשאשר יגרמו ל, או נזקים/ו

הבלעדי  העל פי שיקול דעת קשתייקבע על ידי , לרבות מספר ימי הפעילות, משך הפעילות4.2
  . וללא זכות ערעור

) שינויים סבירים(או לשנות את תנאיה /או לבטל את הפעילות ו/להפסיק ו תרשאי קשת4.3
  .לעדיהב העל פי שיקול דעת, בתקנון זה מכל סיבה שהיא

בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  תהסופי תהפוסק קשת תהא4.4
או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך /או בעיה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/ו

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

או אחר אשר /או רכוש ו/אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו האו מי מטעמ/ו קשת4.5
   .תוצאות ההצבעהאו בשל /או לאחר מטעמו עקב הפעילות ו/ייגרם למשתתף ו

  


