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 "קטשופ אונלייןלפעילות "תקנון 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 כללי -פעילות ה 2.

תקנון זה לפרסומים ב  הוראותהסתירה או אי התאמה בין  שתהיהמקרה ב .1.1
 הן שתקבענה. המשחק הוראות תקנון זה עלאחרים כלשהם 

 ..12.1.101ועד ליום  1.1.1011החל מיום שבועות  21  :הפעילותתקופת  .1.1

  :והפרסים תיאור הפעילות ...1

      www.mako.co.ilבכתובת  makoהפעילות תתבצע במסגרת אתר האינטרנט                             
  שבבעלות שידורי קשת בע"מ )"האתר"(  ketchup-http://mako.co.il/specialבמתחם                            
  .)"קשת"(                            

, מתוכם משחק אחד מתחלף נושא פרס.           תכלול משחקים שוניםעילות באתר הפ
( שבועות מיום 8המשחק בו תוכל לזכות בפרס יקרא " משחק הפרס" בכל שמונה )

( ישתנה משחק הפרס, כך שמתוך המשחקים 1.1.1011עליית משחק הפרס הראשון )
( שבועות משחק אחר 8בהם ניתן לשחק במתחם, יבחר על ידי קשת בכל שמונה )

" משחק 1"משחק הפרס הראשון יקרא "משחק הפרס מספר משחק הפרסשיוגדר כ"
 " וכך הלאה.1הפרס שיוכרז שני, יקרא "משחק פרס מספר 

חק פרס )אם תזין את פרטיך כמפורט להלן( תוכל, לנסות ולזכות בפרסים,     בכל מש
 . שמות המשתתפים הזוכים לא יפורסמו.להלן 4כמפורט בסעיף 

 

 

 בפעילות השתתפות

שנים, השתתפות בפעילות כפופה לאישור והסכמה של  18-ככל שהינך בן למטה מ .1.1
 אחד מהוריך או של האפוטרופוס החוקי שלך.

מתחייב, כי קיבלת את הסכמת הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לצורך הנך  .1.2
השתתפות בפעילות, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה והסבירו לך את הדברים 

 הכתובים בו, ואתה מבין ומסכים להם.

 יאו כינו מלא שםאת הפרטים הבאים: בכדי שתוכל לזכות בפרס, יהיה עליך לשלוח  .1.1
לצורך מימוש הפרס כמפורט  נדרשת המייל כתובתמובהר, כי . מיילאי  וכתובת
 להלן.  1..בסעיף 

אפשרות, באמצעות  ךתהיה לשתרצה למחוק את פרטיך מהרישום של האתר, ככל  .1.1
בקש את מחיקת תלכתובת דוא"ל של קשת לשלוח הודעה בה אותך לינק שיקושר 

. באחריותך ממועד קבלת המייל אצל קשת יום 11הפרטים והדבר יבוצע בתוך 
 בפועל ביעדו.לוודא כי המייל אכן נשלח בפועל ונתקבל 

אולם  /יםתבחר שלא להזין את הפרטים לעיל, תוכל להמשיך ולשחק במשחקככל ש .1.8
 וכן לא יבוצע רישום ושמירה של תצאותייך לא תוכל לזכות בפרס

לא תיחשב כמי  ,רשהאישיים באופן מלא ונכון כנד ךאת פרטילא תשלח ככל ש .1.2
העברת פרטים מלאים ונכונים הינה  שהשתתף בפעילות ולא תוכל לזכות בפרס.

 באחריותך הבלעדית

הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא  הלפסול על פי שיקול דעת תהיה רשאיתקשת  .1.10
ו/או פעל בניגוד  עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה

 ל דעתה הבלעדילדין הכל על פי שיקו
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  איתור המועמדים לזכייה 32

 .לכתובת הדוא"ל שהזנת בהודעה ייעשההענקת הפרס  לצורך, שתזכה ככל, איתורך .1..
תשלח אליך הודעה לכתובת המייל שהזנת בה שנים  18 -ככל שהנך בן למטה מ

שנוכל  ,תתבקש לכתוב את הטלפון של אחד ההורים או אפוטרופוס חוקי על מנת
 18ככל שהינך בן  .איסוף הפרסאו תיאום  ליצור עימם קשר לצורך הענקת הפרס

שנים ומעלה, תשלח אליך הודעה בכדי לקבל את פרטיך לצורך שליחת הפרס או 
 איסופו.

קשת ואסם כהגדרתה להלן יעשו את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמד  .1..
עלה בידי קשת או אסם ליצור עמו  לזכייה בפרס. באם לא יאותר המועמד ו/או לא

ימי עבודה ממועד היוודע זהותו ו/או שלאחר איתורו  1קשר במשך פרק זמן של 
ויצירת קשר עמו, התברר שלא עמד בתנאי תקנון זה ו/או לא הגיע לאיסוף הפרס, 

 תבחר קשת את המועמד הבא אחריו.

השתתפות  מבלי לפגוע בכלליות כל האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, עצם 3232
 בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה.

 הפרס  42

( שבועות החל מיום עליית הפעילות ישתנה 8בכל שמונה ) ..1כאמור בסעיף  .1.1
 משחק הפרס ויוגדר משחק פרס אחר.

השבועות )במשך כל תקופת הפעילות( בהם יעלה משחק  8בכל שבוע במהלך  .1.1
( הגולשים בעלי הניקוד 2"( תשעת )תקופת משחק פרס מסוייםפרס מסוים )"

חידה אהגבוה ביותר במשחק יזכו בחולצה ממותגת "קטשופ אסם" במידה 
(one size ) חולצות. מובהר, כי לא  118בסה"כ בכל תקופת הפעילות תחולקנה

 תהיה אפשרות להחליף את החולצות לרבות החלפת מידה.

לפעילות, החל מעליית  2-הלעיל, החל מהשבוע  1.1בנוסף לחולצה כמפורט בסעיף  ...1
תקופת משחק פרס  במהלך כל, גולש שהשיג את הניקוד הגבוה ביותר 1משחק פרס 

 מסוים יזכה בפרסים כמפורט להלן:

 

 פרס תאריכים בהם יעלה המשחק לאתרה משחק הפרס

 1011...11.2.1011-18 1משחק פרס מס 

 לפעילות( 11-2)שבועות 

 PSנייד 

 2.1011..1.1011.1-1. .משחק פרס מס 

 לפעילות( 11-11)שבועות 

 PSנייד 

 10118.01.-11.2.1011 1משחק פרס מס 

 לפעילות( 1-11.)שבועות 

 PSנייד 

 2משחק פרס מס 

 

 

1.11.1011-11.2.1011 

 לפעילות( ..-10)שבועות 

 PSנייד 



 3 

 1.11.1011-.1.1.101 1משחק פרס מס 

 לפעילות( 18-11)שבועות 

 PSנייד 

 .1.1.101-.12.1.101 1פרס מס משחק 

 לפעילות( 21-12)שבועות 

 .סוני פלייסטישן 

 

 

 

 

מובהר כי הניקוד במשחק אינו במצטבר,כלומר הפרסים יוענקו לגולשים שהשיגו  .1.1
 לעיל( ..1ו 1.1במשחקון פרס מסוים )כמפורט בסעיפים  ראת הניקוד הגבוה ביות

ולנסות ולהשיג בכל משחק את כל גולש רשאי לשחק במשחק כמה פעמים שירצה  .1.2
 הניקוד הגבוה ביותר. ניקוד כל משחק בהשתתפות הגולש ישמר במערכת

כל משתתף יוכל לזכות בפרס רק פעם אחת2 יחד עם זאת, משתתף אשר זכה  4242
בחולצה יהיה זכאי גם לאחד מהפרסים הנקובים בטבלה, ככל שהניקוד שלו בכל 

 תקופת פרס מסוים היה הגבוה ביותר2

 אסם השקעות בע"מ חסות הפרס: נותני 4222

 ידי על 1.. בסעיף כאמור שיועברו לפרטים בהתאם ישלח הפרס, הזוכה איתור לאחר .1.8
 .אסם

אסם וקשת לא תהינה אחראיות על תקלה או נזק שייגרם לך בקשר עם מימוש  .1.2
הפרס לרבות אי מימושו. הפרס ישלח באמצעות דואר רשום ומימושו הינו 

 תממש את הפרס לא תהיה זכאי לכל פרס חלופיבאחריותך בלבד. ככל שלא 

כל טענה ן/או דרישה ו/או תביעה בקשר לחולצה תופנה ישירות לספק החולצות :  .1.10
תצורף תעודת אחריות, כל  .הניידים ולפלייסטיישן   PS למכשירי .ניומרקט בע"מ

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הזוכה בקשר לפרסים אלה תופנה לגורם האחראי 
 ודת האחריות בתע

קשת תוכל לשנות את הפרס ואם תעשה כך תימסר הודעה  על כך למשתתפים באופן  .1.11
 של שינוי התקנון והעלאת תקנון מתוקן לאתר.

אסם ו/או קשת לא תהינה אחראיות לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר  .1.11
וטלת על תתגלה בו ו/או אי התאמה. האחריות בכל הנוגע לפרס  )כולו או חלקו( מ

לעיל. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את קשת ו/או  1.10הגורמים המנויים בסעיף 
קלקול, אי  ,דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק ,את אסם וכל מי מטעמן מכל טענה

תקינות שיבוש ו/או איחור בקשר עם הפרס ו/או הנובעים ממנו ו/או כל פגם אחר, 
 יגרם בעקבות הפרס ו/או מימוש הפרס. אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר

והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ..1.1
משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שיזכה בו לכאורה ו/או שהגיע 

 אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
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 כללי 52

בהתאם לשיקול דעתה ובלבד  הפעילות תקופת את לקצראו  להאריך תוכל קשת 52.2
  באתר. שתינתן על כך הודעה

אחראית באופן כלשהו  יהאחראית ולא תה האינ ו/או אסם  המי מטעמו/או קשת  .2.1
לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת 

 ,נזקים, ניתוקים, אחר, על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות
, פעילותבקשר עם ההשתתפות ב אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיו"ב,  ,הוצאות

 .במישרין ו/או בעקיפין

שינויים ) הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה תירשאקשת  ...2
 הבלעדי. הבתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת (סבירים

 ה, על פי שיקול דעתפעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .2.1
במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע 

 באופן תקין.פעילות או מלערוך את הפעילות ממשתתפים את היכולת מלהשתתף ב

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר פעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .2.2
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ובמהלכ
  רשייווצ

 ובני משפחותיהם., ספק הפרס קשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .2.1

וכל שימוש אחר  ,הורדת המשחקים, השימוש במשחקים ,השימוש באתר, הרישום .2.1
במסגרת פעילות זו, יהיו כולם לשימוש אישי ופרטי בלבד , בהתאם לפרטים בתקנון 
זה ובהתאם לתנאי ההתקשרות בין המשתמש לספק אינטרנט, ובאחריות המשתמש 

 בלבד כפי שכל אלו יחולו מעת לעת.

 makoהאתר והפעלתו הינם באחריות קשת בלבד. לידיעתך קבלת השירותים מאתר  .2.8
יכותם תלויה בגורמים טכנולוגים שאינם תמיד בשליטת קשת כמו זמינות וא

 .ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותך
זמינות הפעילות  ,תקלה, כשל, שיהיו בפעילות לכללפיכך, לא תהיה קשת אחראית 

האינטרנט או רשת מתקלה או כשל ברשת  ,וכיוצ"ב הנובעים, במישרין או בעקיפין
אחרת או ציוד הקצה שברשותך זאת לרבות תקלה או הפסקת השירות כתוצאה 

 מפעילות של גורמים לא חוקיים.

 כל משתתף רשאי לשחק במספר בלתי מוגבל של משחקים .2.2

 

 


