
 

  טועמים מאסטר שףתקנון לפעילות 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

 תמונהאו  סרטוןפעילות במסגרתה מתבקש המשתתף לעלות  "פעילות"
-מאסטר שף  לעמוד הפייסבוק של התכנית שהוא צילם

w.facebook.com/MasterChef.Keshethttps://ww  בהם הוא
הכי יצירתית למה מגיע לו לטעום את מנת בדרך  משכנע

יהיו  ושהתמונה או הסרטון ששלח המשתתפים 5 ף.המאסטר ש
 בפרס כמפורט להלן.יזכו  היצירתיים והמשכנעים ביותר

 
, אשר צילם ושלח/ה סרטון/תמונה 81יל כל גולש/ת באתר מעל ג                                      "משתתף"

 כמפורט בתקנון זה.

 82מרחוב ראול ולנברג  58-831875-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.         "קשת"
 רמת החייל, תל אביב.

 588318752ח.פ.  -שידורי קשת בע"מ "ספק הפרס"

 .www.mako.co.ilאשר כתובתו היא   makoפורטל "אתר האינטרנט"

 https://www.facebook.com/MasterChef.Keshet            "בוק של התכניתעמוד הפייס"
 

מנה מתוך מנות מאסטר שף הנבחרות )בסקר המנות הגדול של  "הפרס"
mako -  המנה הנבחרת יכולה להיות מנה עיקרית, קינוח, מנת

מקום פי בחירת קשת, שתוגש לזוכה בל, (פתיחה וכו'
 מגוריו/עבודתו באמצעות רכב טעימות מיוחד של מאסטר שף

סועדים נוספים שימצאו  55-ליוגשו טעימות מהמנה ובנוסף 
 בסביבת הזוכה באותה העת.

 

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

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

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

 כללי –הפעילות  .2

 "(. הפעילות תקופת: ")להלן 8.8.81 שני ד ליום וע 8.82.87ראשון משך הפעילות: החל מיום  2.8

 תיאור הפעילות:  2.2

לעמוד הפייסבוק של התכנית  לותעההמשתתפים ל יתבקשובמסגרת הפעילות  2.2.8
 דווקא להםלמה מגיע  ,בדרך הכי יצירתיתבאמצעותם, סרטון/תמונה ולשכנע 

   .לזכות במנת המאסטר שף

על ו התמונה שהועל/טוןהסרש משתתפים, 5ו ייבחרתקופת הפעילות  במהלך 2.2.2
, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ביותר היצירתיים והמשכנעיםם היו יד

  .בפרס והם יזכוקשת 

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה  2.7
 הבלעדי.

 השתתפות בפעילות .3

 .בלבד ומעלה 81הינה מגיל השתתפות בפעילות ה 7.8

https://www.facebook.com/MasterChef.Keshet
https://www.facebook.com/MasterChef.Keshet
https://www.facebook.com/MasterChef.Keshet
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 עמוד הפייסבוק של התוכנית סרטון/תמונהפעילות על הגולש להעלות ללהשתתף ב על מנת  7.2
   .מגיע לו לטעום את מנת המאסטר שף דווקא לו למהבאמצעותם, ולשכנע 

לתנאי תקנון זה, המשתתף תחשב להסכמת והעלאת הסרטון/תמונה צם ההשתתפות בפעילות ע 7.7
ת לקשת ולמי מטעמה רישיון חינם, להסכמתו להקנולגרוע מכלליות האמור,  ומבלילרבות 

ו/או טלוויזיוני שידור הסרטון אותו העלה וכן את שמו וגילו בלפרסום בלתי מוגבל בזמן, 
שימוש  בסרטוןיעשה וכי במידת הצורך יהעמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית 

מדיה  ן פייסבוק)לרבות בעמודים של קשת ברשתות חברתיות, כגו makoבלתי מוגבל באתרי 
 ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. אחרת(. 

תכנים לא  אינם מכיליםעל ידו  התמונה שתעלההסרטון/שבאחריות המשתתף להקפיד על כך  7.1
ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב. בנוסף, אין 

יש בו באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים תוכן ש בתמונהלהעלות 
 כלשהם.

הם הבעלים היחיד של התמונה שהועלתה על המשתתפים, לרבות הזוכים, מצהירים בזה כי  7.5
וכי בעצם העלאת  כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים בתמונה שמועלית על ידםאין ידם וכי 

 ובמדיות נוספות makoשימוש בלתי מוגבל  באתרי  בהמסכימים שקשת תעשה התמונה הם 
  . שבבעלותה, לרבות בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם שלה ובשידור טלוויזיוני

בעצם ההשתתפות בפעילות המשתתף מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שהמידע שהעלה  7.8
 יםת מסוקרלהיו יםעשויורגע הענקת הפרס ואכילת המנה דבר זכייתו במסגרת הפעילות וכן 

ם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, מים ו/או מצולמיו/או מפורס
מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף  בפעילותוכי בהשתתפותו  והפייסבוק באתר האינטרנט

במסגרת הסיקורים ווידאו שלו ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו 
 .ידי קשת ומי מטעמה ם הנעשים עלוהפרסומים האמורי

 /סרטוןהתמונהבעקבות  שיקבלמכל סוג שהוא לתגובות  כלפי המשתתףאינה אחראית קשת  7.3
על ידי  בתמונה שפורסמהלא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי שיעלה ו

 .המשתתף

 הזוכים .4

הסרטון/ משתתפים ש 5 לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת, יבחרו תקופת הפעילות במהלך 1.8
שהעלו  התמונותהסרטונים/ כל ביותר מבין היצירתיים והמשכנעים שלהם היו התמונה 

  .והם יזכו בפרס המשתתפים

 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו. 1.2

 איתור המועמדים לזכייה  .5

. נציגי שבאמצעותו העלה את התמונה הזוכה הפייסבוקחשבון באמצעות ייעשה  הזוכהאיתור  5.8
מועמדים לזכייה הודעה בתגובה לתמונה שהם העלו, מספר משתתפים הקשת יכתבו ל

במידה  קשר עם נציג קשת, בהתאם להנחיות שיועברו אליו.והמשתתף יתבקש ליצור 
 והמשתתף יבחר בסופו של דבר כזוכה, תיצור עמו קשת קשר לצורך מימוש הפרס.  

ו מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו קשת א 5.2
בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא 

 שבאמצעותו נרשם לפעילות. הפייסבוקניתן לאתר את הזוכה באמצעות חשבון 

מרגע יצירת הקשר  שעות 21תוך  כייההמועמד לזעם ליצור קשר ה קשת הצליחאם לא  5.7
 תהא קשת רשאיתברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תה או אם הראשוני עמו דרך הפייסבוק,

  .לעיל 1לשלול את זכאותו לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

 הפרס .6

יכולה המנה הנבחרת  - makoמנה מתוך מנות מאסטר שף הנבחרות )בסקר המנות הגדול של  8.8
להיות מנה עיקרית, קינוח, מנת פתיחה וכו'(, לפי בחירת קשת, שתוגש לזוכה במקום 

-ל , יוגשו טעימות מהמנהמגוריו/עבודתו באמצעות רכב טעימות מיוחד של מאסטר שף ובנוסף
 סועדים נוספים שימצאו בסביבת הזוכה באותה העת. 55

המרה בכסף או שינוי, החלפה או לל ניתן הפרס אינו .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה 8.2
 .בשווה כסף
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את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את שומרת לעצמה  קשת 8.7
 הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

תגלה בו. הזוכה ו/או לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תלא תהיה אחראית קשת  8.1
מי מטעמו פוטרים את קשת מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, 

פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה נזק ו/או שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל 
 בעקבות מימוש הפרס.

ת שלא לקבוע משתתף כזוכה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאי 8.5
ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או 

 במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 כללי .7

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  3.8
ם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וג

את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 
 ועניין. 

יובהר כי קשת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל רגישות או אלרגיה של הזוכים או מי  3.2
 . כל נזק שייגרם כפועל יוצא מכךלמנות המוגשות או לרכיביהן ולא יהיו אחראים למהטועמים 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 3.7
ישאו ירשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא 
יגרמו  באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר

 למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה  תקשת רשאי 3.1
 הבלעדי. השהיא, על פי שיקול דעת

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 3.5
תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת כי חלה 

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  3.8
ק ישיר ו/או עקיף, בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נז

 לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  3.3
ילות, ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפע הו/או בקשר עמ

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

 ובני משפחותיהם. ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת 3.1

 

 


