תקנון לפעילות אינסטגרם -סקין גארד
בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 .1הגדרות
"פעילות"

פעילות נושאת פרס המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה
המשתתפים מתבקשים להעלות תמונה שצילמו לאינסטגרם בנושא
"הקיץ שלי" ולתייגה תחת האשטאג (# )hashtagהקיץשלי .בסיום
הפעילות ,מבין כל התמונות שהועלו לאורך תקופת הפעילות ,יבחרו
 02תמונות הכי מקוריות ויצירתיות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
קשת ,והן תזכה את שולחיהם בפרס.

"משתתף"

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

"קשת"

חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ 15-536871-0 .מרחוב ראול ולנברג 50
רמת החייל ,תל אביב.

"נותן החסות"

קוסמופארם בע"מ ,ח.פ 50108015-0

"אתר האינטרנט"

פורטל  makoאשר כתובתו היא www.mako.co.il

"אינסטגרם"

אפליקציית הסלולר Instagram
שיעור סאפ זוגי -בתוקף עד ה 5-לדצמבר  .2015השיעור מותנה
במסירת השובר .השיעור מחויב בתיאום בראש (המספר על גם
השובר) ובהתאם לתנאי הים.

"הפרס"

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
0.5

משך הפעילות :החל מיום שני  5.8.51ועד ליום שבת ( 4.3.51להלן" :תקופת הפעילות").

0.0

תיאור הפעילות:

0.7

0.0.5

במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים להעלות תמונה שצילמו לאינסטגרם בנושא
"הקיץ שלי" ולתייגה תחת האשטאג (# )hashtagהקיץשלי.

0.0.0

בתום תקופת הפעילות מבין כל התמונות שהועלו לאורך תקופת הפעילות ,יבחרו 02
תמונות מקוריות ויצירתיות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת ,והן תזכה את
שולחיהן בפרס.

0.0.7

התמונות יתפרסמו כולן בגלריית אינסטגרם שתעלה באתר  makoותמונות נבחרות
יופיעו ברחבי האתר ,בהתאם לשיקול דעתה של קשת.

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

 .3השתתפות בפעילות
7.5

כדי להשתתף בפעילות על הגולש להעלות לחשבון האינסטגרם שלו תמונה מקורית שצילם בנושא
"הקיץ שלי" ולתייגה תחת האשטאג (# )hashtagהקיץשלי

7.0

התמונות יפורסמו בעמוד האינסטגרם ובמתחם ייעודי באתר  ,makoבצירוף שם המשתמש
באינסטגרם.

7.7

הצילומים המוגשים במסגרת הפעילות חייבים להיות מקוריים ,וזכויות היוצרים בהן ,ובכלל זה ,זכויות
השימוש בהן ,לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים
המהווים מושא לזכויות .המשתתפים ,לרבות הזוכים ,מצהירים בזה כי אין בתמונה שמועלה על ידם
כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים וכי בעצם העלאת התמונה הם מסכימים שקשת תעשה בה
שימוש בלתי מוגבל באתרי  ,makoבפייסבוק ,בשידור טלוויזיוני ובמדיות נוספות .ככל שמופיעה
דמותם של אנשים נוספים בצילומים ,המשתתף מתחייב כי קיבל את אישורם בטרם העלאת התמונה
וכי לא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענות בנוגע לפרסום תמונתם במסגרת הפעילות.

7.4

עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה ,לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור,
לפרסום שמו והמידע אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או
מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום פרטיו האישיים כאמור ,למידע ששלח ולשימושו
במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה ,לרבות פרסום
שם הזוכה באתר האינטרנט ובאתר האינטרנט של ספק הפרס .ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור
מהווה תנאי להשתתפות בפעילות .באחריות המשתתפת להקפיד על כך שהתמונה שתעלה אינה מכילה
תכנים לא ראויים ,גסים ,משמיצים ,מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב .בנוסף ,אין
להעלות תמונה שיש בה באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.
המשתתף מאשרת כי בתמונה שהוא מעלה במסגרת הפעילות אין משום הפרת כל דין ,לרבות זכויות
יוצרים ,הזכות לפרטיות ,חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.

7.1

בנוסף ,המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או
מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ,באתר האינטרנט
והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות הוא נותן את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו ווידאו
שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה .עמידה בסעיף זה הינה
תנאי לקבלת הפרס.

7.8

ככל שהנך בן למטה מ 56-שנים ,השתתפותך בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריך או של
האפוטרופוס החוקי שלך והנך 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.

7.3

קשת ו/או ספקית הפרס 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.

7.6

המשתתפים לא יקבלו תמורה בגין הצגת צילומיהם במסגרת הפעילות ו/או בקשר עם כל שימוש
שייעשה על ידי קשת בהתאם להוראות תקנון זה.

 .4הזוכים
4.5

בתום תקופת הפעילות ,מבין כל התמונות שהועלו לאורך תקופת הפעילות ,יבחרו  02תמונות מקוריות
ויצירתיות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת ,והן תזכה את שולחיהם בפרס.

4.0

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

 .5איתור המועמדים לזכייה
1.5

איתור הזוכה ייעשה באמצעות חשבון האינסטגרם שבאמצעותו העלה המשתתף את התמונה הזוכה,
באופן בו על הזוכה יהיה ליצור קשר עם נציג קשת ,בהתאם להנחיות שיועברו אליו באמצעות
אינסטגרם.

1.0

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו בשל כך
שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים ,או בכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר את
הזוכה באמצעות חשבון האינסטגרם שבאמצעותו נרשם לפעילות.

1.7

אם קשת לא הצליחה ליצור קשר עם הזוכה תוך יומיים מהיום שיצרה עמו לראשונה קשר באינסטגרם
או אם התברר שלא עמד בתנאי תקנון זה ,תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו לפרס ולבחור זוכה
אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף  4לעיל.

 .6הפרס
8.5

הפרס –שיעור סאפ זוגי – בתוקף עד ה 5-לדצמבר  . 2015השיעור מותנה במסירת השובר .השיעור
מחויב בתיאום בראש (המספר על גם השובר) ובהתאם לתנאי הים.

8.0

תנאים למימוש הפרס:
8.0.5

הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה .הפרס אינו ניתן לשינוי ,החלפה או להמרה
בכסף או בשווה כסף.
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8.0.0

ככל שהזוכה צעיר מ 56-שנים ,על מנת לזכות בפרס ולממש את הזכייה עליו לקבל את
אישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו .על מנת לוודא הסכמת ההורים להשתתפות
ומימוש הזכייה של הזוכה ,יתבקש הזוכה למסור לקשת פרטי התקשרות עם הוריו
וקשת תבקש אישור חתום בכתב מההורים או מאפוטרופוס חוקי ,המאשר לקטין
הזוכה לממש את זכייתו.

8.7

קשת לא תישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש הפרס .הזוכה
מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה ,דרישה ו/או תובענה כנגד קשת בקשר עם מימוש הפרס.

8.4

קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת
הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

8.1

קשת לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו .הזוכה ו/או מי מטעמו
פוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ,דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות,
שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר ,אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם
בעקבות מימוש הפרס.

8.8

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או
שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין,
מכל בחינה שהיא.

 .7כללי
3.5

בהשתתפותו 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.

3.0

קשת 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.

3.7

קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה ,מכל
סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתם הבלעדי.

3.4

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.

3.1

למען 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.

3.8

קשת 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.

3.3

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ,ספק הפרס ובני משפחותיהם.
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