
 

 "האח הגדול –אודישן באינסטגרם לפעילות "תקנון 
 

 לתנאי תקנון זהמסכים המשתתף בפעילות  והשתתפותב
 הגדרות .1

לאח להעלות סרטון אודישן פים המשתתאת המזמינה פעילות  פעילות""
שניות, באמצעות האינסטגרם. כדי להשתתף יש  51בן הגדול 
תו , המייחד אוהמשתתףשל וידאו דרך האינסטגרם לצלם 

קשת עשויה, הגדול. האשטאג #אודישןהאחב וולתייגמאחרים,  
מהמשתתפים ששלחו חלק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן 

לאודישנים לעונה הבאה של האח הגדול. בנוסף, חלק  סרטונים
שייבחרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת, מהסרטונים 

ות ובפלטפורמות השונ 2להיות משודרים בערוץ עשויים 
    שבבעלות קשת.

 

תר אשר נכנס לפעילות דרך א, 51, מעל גיל באתר גולש "משתתף"
 בהתאם להוראות תקנון.האינטרנט 

ראול מרחוב  15-531871-2 חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ. "קשת"
 .רמת החייל, תל אביב 52ולנברג 

 .www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:    makoתר א אתר האינטרנט""

  

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

 כללי -פעילות ה .2

תקופת )להלן: " 1.0.2611 ועד לתאריך .12.11.1שלישי  משך הפעילות: החל מיום .2.5
   הפעילות"(

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

 השתתפות בפעילות ..

 ומעלה.  51ההשתתפות בפעילות הינה מגיל  .7.5

ויקרא את  פעילותהמשתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם  .7.2
, בו הוא שניות לאינסטגרם 51יעלה סרטון וידאו בן המשתתף  ההוראות המופיעות בדף זה.

 .הגדול#אודישןהאחתייג האשטאג יו מצולם,

 מהמשתתפים ששלחו סרטוניםחלק קשת עשויה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן  .7.7
 לאודישנים לעונה הבאה של האח הגדול. 

חלק מהסרטונים שייבחרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת, עשויים להיות משודרים  .7.3
   ובפלטפורמות השונות שבבעלות קשת.  2בערוץ 

לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע  המשתתףם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת צע .7.1
טלוויזיוני אותו שלח לאתר במסגרת שידור  המלא והסרטוןמכלליות האמור, לפרסום שמו 

ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת. ההסכמה 
 פרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. לפרסום ה

וכי  הוא מופיע בוושהסרטון צולם על ידו המשתתף מאשר כי בעצם ההשתתפות בפעילות  .7.8
בלתי מוגבל  וכן שייעשה בו שימוש 2פורסם באתר ובערוץ י הסרטוןומאשר שמסכים  הוא

ות, כגון בעמודים של קשת ברשתות חברתיו makoאתרי פלטפורמות קשת ובכלל כך בב
 .פייסבוק
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תכנים בעקבות  שתקבלמכל סוג שהוא לתגובות  כלפי המשתתףקשת אינה אחראית  .7.3
לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו  שתעלה

 .ידך-על

באחריות המשתתף להקפיד על כך שהסרטון שיעלה על ידו אינו מכיל תכנים לא ראויים,  .7.1
בנוסף, אין להעלות  ים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב.גסים, משמיצ

בסרטון תוכן שיש בו באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים 
 כלשהם. 

 אודישןאיתור המועמדים ל .1

ממנו  למשתמשסטגרם נהודעה באייחת באמצעות שלייעשה  המשתתפים לאודישןאיתור  .3.5
לשלוח פרטים מלאים  ותבקש מהם המועמדים המתאימיםקשת תפנה אל  .הועלה הסרטון

  .תכניתאודישנים ללקבל זימון למנת שיוכלו על 

אחריות במידה ולא ניתן יהיה לאתר את המשתתפים באמצעות חשבון כל קשת לא תישא ב .3.2
 האינסטגרם שלהם. 

 כללי .5

קרא שמאשר ומצהיר  מסכים,ו 51מצהיר המשתתף כי הוא מעל גיל תתפותו בפעילות שהב .1.5
לא החל בהשתתפותו בפעילות בוגם אם  ללא כל סייג את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו

 מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  ,קרא את התקנוןש

בתקנון זה, מכל  הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה תירשאקשת  .1.2
 הבלעדי. העל פי שיקול דעתסיבה שהיא, 

במקרה בו  ה, על פי שיקול דעתפעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .1.7
יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את 

 באופן תקין.פעילות או מלערוך את הפעילות היכולת מלהשתתף ב

 

 


