תקנון לפעילות האח הגדול מגיע לביג

בהשתתפות בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
.1

.2

.3

הגדרות
"פעילות"

פעילות המזמינה את המשתתפים להצטלם במרכזי ביג,
בעמדה המיועדת לכך .לברך ,לשלוח דרישת שלום ,להציע
נישואים וכו' .בתחרות זו ייבחר הסרטון המרגש ,המקורי
או המצחיק ביותר ,כפי שייקבע על ידי צוות אתר
האינטרנט ,והוא יזכה את המשתתף שהצטלם לסרטון
בפרס בכפוף לתנאי תקנון זה .סך הכל ייבחר סרטון אחד
זוכה מכל אחד ממרכזי ביג המשתתפים בפעילות (סה"כ 01
זוכים ב 01-מרכזים)

"משתתף"

מבקר שהצטלם לפעילות באחד ממרכזי ביג שהוצבה בו
העמדה של פעילות האח הגדול מגיע לביג ,שחתם על
אישור ההשתתפות ושחרור הזכויות בסרטון שלו לאתר
האינטרנט במסגרת הפעילות.

"קשת"

חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ 10-036871-2 .מרחוב ראול
ולנברג  02רמת החייל ,תל אביב.

" ספק הפרס"

חברת "ביג" ח.פ _____________

"אתר האינטרנט"

אתר האינטרנט  makoשל קשת כתובתו היא:

"הפרס"

כרטיס כניסה זוגי לאירוע הגמר של "האח הגדול".

mako.co.il

.0.0

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.

.0.2

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

הפעילות  -כללי
.2.0

משך הפעילות :החל מיום חמישי  23.8.07ועד ליום חמישי ( 22.2.07להלן" :תקופת
הפעילות").

.2.2

בכל שבוע בתקופת הפעילות תוצב עמדת הפעילות של האח הגדול מגיע לביג באחד ממרכזי
ביג ברחבי הארץ ,כפי שיתפרסם באתר האינטרנט ו/או ברשתות החברתיות ו/או
בפלטפורמות פרסום נוספות ,לשיקול דעתן של קשת וספק הפרס .יש לשים לב שעל מנת
להשתתף צריך להגיע למרכז ביג שבו הוצבה העמדה.

.2.7

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

השתתפות בפעילות
.7.0

המשתתפים בפעילות ,צריכים להגיע למרכז ביג הרלוונטי לאותו שבוע והצטלם במשך כ-
 51שניות .המשתתפים נדרשים לחתום על מסמך אישור השתתפות שכולל שחרור הזכויות
בסרטון .הסרטון יתפרסם ,בגלריית הסרטונים במתחם הייעודי של ביג באתר האינטרנט.

.7.2
.4

.5

.6

קשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך כאמור לעיל בהתאם להוראות החוק,
לרבות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,0260והמשתתף נותן הסכמתה לשימוש זה.

קניין רוחני ואחריות על המידע שנמסר על ידי משתתפים
.5.0

המשתתף מצהיר ומתחייב כי המידע שנמסר על ידו בעת הרישום לפעילות הינו נכון ,מדויק
ואין בו כדי להטעות ו/או להפר כל דין ,כמו כן מתחייב המשתתף שהדברים שיעשה ו/או
יאמר בעת שיצטלם לסרטון במסגתר הפעילות אינו מפר כל דין ,לרבות דיני זכויות
יוצרים ,הגנת הפרטיות ,לשון הרע ,חוקי הגנת הצרכן ועוולות מסחריות .המשתתף מאשר
בזה לקשת ו/או מי מטעמם לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו לטובת פרסום המידע
באתר האינטרנט וכן ברשתות חברתיות דוגמת פייסבוק.

.5.2

מודגש כי קשת אינה מחויבת להעלות כל סרטון לאתר האינטרנט ,וסרטונים שבעיני
קשת מפרים הוראות תקנון זה לא יעלו ולא ישתתפו בפעילות.

הפרס
.1.0

בתום כל שבוע בתקופת הפעילות ייבחר מבין המשתתפים במרכז ביג שבו הצובה העמדה
באותו שבוע ,זוכה ,שהסרטון שלו היה המרגש ,המקורי או המצחיק ביותר ,כפי שייקבע על
פי הערכתו ושיקול דעתו של צוות אתר האינטרנט.

.1.2

איתור הזוכה ואספקת הפרס ייעשו על ידי קשת ו/או ספקית הפרס בהתאם לפרטים
האישיים שמסר הזוכה בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט ,המשתתף הינו
האחראי הבלעדי להזנת הפרטים הנכונים .אם לא יעלה בידן של קשת ו/או ספקית הפרס
ליצור קשר עם הזוכה תוך זמן סביר מעת זכייתו ,תהיה קשת רשאית לשלול את זכייתו
ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף .1.0

.1.7

המשתתפים הזוכים יזכו בכרטיס כניסה זוגי לאירוע הגמר של "האח הגדול".

.1.5

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

.1.1

קשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן המימוש הסופי של הפרס ללא אפשרות
ערעור על כך .קשת ו/או נותן החסות לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או
בעיות במימושה.

.1.8

קשת וספקית הפרס שומרות לעצמן את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל
עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

.1.3

קשת ו/או נותן החסות אינם אחראים לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה
בו .המשתתפים ,לרבות הזוכה/ים ,פוטרים את קשת ו/או נותן החסות ו/או כל מי מטעמם
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 נותן החסות לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו
לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי-מימושו.

.1.6

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

.1.2

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
.8.0

בהשתתפות בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את
התקנון ומקבלת עליה את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפות בפעילות בלא
שקרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו
לכל דבר ועניין.

.8.2

קשת ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו
לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על
כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת
רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו למשתתפים בקשר עם ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או
בעקיפין ו/או פרסום המידע ו/או התוכן ו/או הסרטון שנמסר על ידי המשתתפים.
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.8.7

קשת ו/או ספק הפרס רשאים להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה
בתקנון זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.8.5

קשת ו/או ספק הפרס שומרים לעצמם את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,על פי שיקול
דעתם ,במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע
ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או שיש בה כדי למנוע עריכת הפעילות באופן
תקין.

.8.1

לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט
קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת משתתף.
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