תקנון לפעילות "ברייק האוכל שלכם"
בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 .1הגדרות
"פעילות"

פעילות המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה המשתתפים
מתבקשים לצלם ולהעלות תמונה של ברייק האוכל שלהם -איך
נראה אוכל דרך העיניים שלהם ,תחת האשטאג ()hashtag
#מנתהגמרשלי.

"משתתף"

בעל חשבון אינסטגרם פעיל ,שהעלה לאינסטגרם תמונה לשם
השתתפות בתחרות ,בהתאם להוראות תקנון.

"קשת"

חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ 15-536871-2 .מרחוב ראול ולנברג 52
רמת החייל ,תל אביב.

"אתר האינטרנט"

פורטל  makoאשר כתובתו היא www.mako.co.il

"אינסטגרם"

אפליקציית הסלולר Instagram

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.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד והוא פונה באופן שווה לשני המינים.

 .2הפעילות – כללי
 2.5משך הפעילות :החל מיום רביעי  51.7.5.ועד ליום רביעי ( 1...5.להלן" :תקופת הפעילות").
 2.2תיאור הפעילות:
2.2.5

במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים להעלות לאינסטגרם תמונה של ברייק
האוכל שלהם  -איך נראה אוכל דרך העיניים שלהם ולהוסיף האשטאג
#מנתהגמרשלי .כל התמונות שיועלו כאמור יופיעו במתחם באינסטגרם תחת
התיוג #מנתהגמרשלי .התמונות היצירתיות והמקוריות ביותר ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של קשת ,יועלו לשידור.

2.2.2

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

 .3השתתפות בפעילות
 7.5כדי להשתתף בפעילות על הגולש להעלות לחשבון האינסטגרם שלו תמונה של ברייק האוכל
שלו ולתייג אותה תחת ההשטאג #מנתהגמרשלי.
 7.2עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הגולש לתנאי תקנון זה ,לרבות ובלא לגרוע
מכלליות האמור ,לפרסום שמו/כינויו באינסטגרם והתמונה אותו העלה לאינסטגרם ,שידור
טלוויזיוני ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת.
ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.
 7.7ככל שהינך בן למטה מ 56-שנים ,השתתפותך בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריך או
של האפוטרופוס החוקי שלך.
 7..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.

 7.1באחריות המשתתף להקפיד על כך שהתמונה שתעלה על ידו אינה מכילה תכנים לא ראויים,
גסים ,משמיצים ,מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב .בנוסף ,אין להעלות
בתמונה תוכן שיש בו באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.
 7.8המשתתפים ,מצהירים בזה כי אין בתמונה שתועלה על ידם כדי לפגוע בזכויות של צדדים
שלישיים וכי בעצם העלאת התמונה הם מסכימים שקשת תעשה בו שימוש בלתי מוגבל באתרי
 ,makoבפייסבוק ,בשידור טלוויזיוני ובמדיות נוספות.
 7.3קשת 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.
 .4כללי
 ..5בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא
את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר
ועניין.
 ..2קשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של
רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא ישאו
באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו
למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.
 ..7קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון
זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 ...קשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר
כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת
מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.
 ..1למען הסר ספק ,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 זוכה.
 ..8קשת תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה
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.
ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ובני משפחותיהם.
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