תקנון להעלאת התמונות לגלריית מבחן הבמה של mako
*יובהר כי תקנון זה אינו מסדיר את השימוש באפליקציה או במשחק "מבחן הבמה של
קטשופ אסם" .תקנון זה מסדיר אך ורק את העלאתן של תמונות לגלריה שבאתר mako
(במהלך המשחק הנ"ל) וההזדמנות לזכות בכניסה זוגית לחזרות של התכנית "הכוכב
הבא".
.1

.2

.3

.4

הגדרות
"פעילות"

פעילות במסגרתה משתתפים יעלו תמונות שלהם,
שצולמו במהלך משחק אפליקציית מבחן הבמה של
קטשופ אסם ("המשחק") ,לגלריית מבחן הבמה של
 .makoהתמונות המצחיקות ביותר ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של קשת ,יזכו את המשתתפים בכניסה
זוגית לחזרה הגנרלית של אחת מתכניות "הכוכב
הבא".

"משתתף"

גולש אשר יוריד את אפליקציית 'קטשופ אסם' ,ישתתף
במשחק ויאשר את העלאת התמונה שלו שצולמה
במהלך המשחק לגלריית 'מבחן הבמה' בהתאם
להוראות תקנון זה.

"קשת"

חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב ראול ולנברג  21רמת
החייל ,תל אביב .ח.פ12-236871-1

"נותנת החסות"

אסם השקעות בע"מ וכל התאגידים שבשליטתה.

ספקית הפרס

קשת

"אתר האינטרנט"

פורטל  makoאשר כתובתו היאwww.mako.co.il :

"עמוד הגלריה"

Ketchup.mako.co.il

"הפרס"

כניסה זוגית כקהל לחזרה הגנרלית של אחת מתכניות
"הכוכב הבא"  .סך הכול  8זוכים בכול שבוע במשך 6
שבועות.

פרשנות
.1.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין.

.1.1

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

.1.7

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה.

הפעילות  -כללי
.7.2

החל מיום  11.20.1027ועד ליום  72.21.1027ניתן יהיה להשתתף בפעילות
באמצעות אפליקציה ייעודית 'קטשופ אסם' (להלן" :תקופת הפעילות").

.7.1

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

השתתפות בפעילות

.4

.1.2

כל המעוניין להשתתף בפעילות יוריד ללא תשלום את אפליקציית 'קטשופ אסם'
וישחק במשחק אפליקציית מבחן הבמה של קטשופ אסם .על מנת לקחת חלק
בפעילות ,על המשתתף לאשר את העלאת התמונה שלו שצילמה האפליקציה
(במהלך המשחק) לגלריה של אתר  makoובנוסף ,להזין שם ,שם משפחה ,מייל
וטלפון.

.1.1

במתן אישור להעלאת התמונה המשתתף מאשר שהתמונה ושמו המלא (כפי
שהוזן על ידו בעת ההרשמה) יפורסמו בעמוד הגלריה הייעודי שבאתר .mako

.1.7

למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים הקשורים אליו ,לא תהא כל
טענה כלפי קשת ו/או נותנת החסות ו/או מי מטעמם בקשר להעלאת התמונה
ופרסום שמם והשתתפותם בפעילות.

.1.1

קשת תקבל במהלך תקופת הפעילות מידע אודות המשתתפים (כמפורט בסעיף
 1.2לעיל) ותאחסנו אצלה .כתובת המייל ומספר הטלפון ישמשו את קשת אך ורק
לצורך איתור הזוכים .מובהר ,כי לא מוטלת על משתתפי הפעילות כל חובה
שבדין למסור את פרטיהם לקשת אך מובהר כי מסירתם מתחייבת לשם
השתתפות בפעילות במסגרתה תעלה תמונתם לגלריית מבחן הבמה .קשת
מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע ,אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה
בלתי מורשית לנתונים שייאספו על ידה .יחד עם זאת ,אין בהם כדי לשלול באופן
מוחלט חדירה כאמור .לכן קשת אינה מתחייבת שההשתתפות בפעילות תהיה
חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

.4.4

ככל שאתה בן למטה מ 11-שנים ,השתתפותך בפעילות ומימוש זכייתך בפרס
כפופה לאישור והסכמה של הוריך או של האפוטרופוס החוקי שלך.

.4.4

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

.1.3

קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה
שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל
בניגוד לדין הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.1.6

קשת רשאית להסיר כל תמונה שהועלתה במסגרת הפעילות ואינה הולמת או
ראויה או פוגעת בתקנת הציבור או מפרה כל דין או אינה עולה בקנה אחד עם
תנאי תקנון זה .משתתף שהעלה תמונה כאמור ,לא יהיה רשאי להשתתף
בפעילות ו/או לזכות בפרס.

.1.4

באחריות המשתתף להקפיד על כך שהתמונה שתעלה על ידו אינה מכילה תכנים
לא ראויים ,גסים ,משמיצים ,מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו
הטוב.

.1.20

קשת אינה אחראית כלפי המשתתף לתגובות מכל סוג שהוא שיקבל בעקבות
התמונה שיעלה ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי
בתמונה שפורסמה על ידי המשתתף.

.4.11

יובהר ,כי אפליקציית "קטשופ אסם' ומשחק אפליקציית מבחן הבמה של
קטשופ אסם ,פותחו עבור אסם השקעות בע"מ ונמצאים באחריותה בלבד .קשת
לא תישא בכל אחריות בנוגע למשחק או לאפליקציה ,ואילו אסם לא תישא בכל
אחריות לפעילות (כהגדרתה בתקנון זה).

הפרס ,הזוכה ומתנת השתתפות
.1.2

במהלך תקופת הפעילות ,מדי שבוע ,ייבחרו  8זוכים בכניסה זוגית מבין כלל
המשתתפים שתמונתם הייתה המצחיקה ביותר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של קשת ,והם יזכו ,כול אחד ,בכניסה זוגית כקהל לחזרה הגנרלית של אחת
התכניות של 'הכוכב הבא' ,בין החודשים אוקטובר -דצמבר .1027

.4

.1.1

איתור הזוכה ואספקת הפרס ייעשו על ידי קשת באמצעות פרטי התקשרות
אותם הזין המשתתף בעת שנרשם לפעילות .לאחר יצירת הקשר עמו ותאום
תאריך וזמן ההגעה לחזרה ,יתבקש הזוכה לממש את הזכייה על ידי הגעה
עצמאית לאולפן הצילומים (על חשבון הזוכה) ,בהתאם לפרטים שיימסרו לו על
ידי קשת.

.1.7

קשת לא תישא בכל אחריות אם הפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים
ו/או מדויקים ובשל כך לא אפשרו את יצירת הקשר עם הזוכה.

.1.1

אם מכל סיבה שהיא לא הצליחה קשת ליצור קשר עם הזוכה בתוך  1ימים
ממועד הזכייה ,היא תהיה רשאית לשלול זכאותו בפרס ולהעביר הפרס למשתתף
אחר.

.1.1

לא ניתן להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר ,אף
אם המשתתף לא מימש את הפרס.

.1.8

קשת לא תישא באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.

.1.3

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

.1.6

המשתתפים ,לרבות הזוכה/ים ,פוטרים את קשת ו/או נותנת החסות ו/או כל מי
מטעמן מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות ,שיבוש ו/או
איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר ,אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו
ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס .קשת ו/או נותנת החסות לא תהינה
אחראיות לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או
אי-מימושו.

.1.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה
לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

.1.20

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,קשת תהא רשאית שלא למסור
את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה
שהיא.

כללי
.8.2

בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי
קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים
המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.8.1

קשת ונותנת החסות ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן
כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או
תקשורת אחר ,על כל רכיביהם ולא תשאנה באחריות להפסקות ,הפרעות,
ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיוצ"ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם
השתתפות בפעילות ,במישרין או בעקיפין.

.8.7

משך הפעילות ,לרבות מספר ימי הפעילות אשר בהן יתנהל הפעילות ,ייקבעו על
ידי קשת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.

.8.1

קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה לרבות
שינויים סבירים בתקנון זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתן הבלעדי.

.8.1

קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה
שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב
בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם
לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

.8.8

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי חברת שידורי קשת בע"מ ובני
משפחותיהם.

.8.3

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי נותנת החסות ובני משפחותיהם.

.8.6

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי קשת ו/או נותנת החסות ו/או מי מטעמן אינם
אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף
ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו
בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

.8.4

תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  21רמת החייל ,תל
אביב.

