
  "6 האח הגדולבתוכנית "" המהירות הגדולמשחק " תקנון לפעילות
 

 הגדרות .1

לשם השגת תפיסה חזותית מעולה, הדורשת מהמשתתף זריזות ותחרות  תחרות""
הניקוד המשוכלל הגבוה ביותר במשחק שניתן לשחק בו באמצעות 

 המשחק ואופן צבירת הניקוד מתוארים בהמשך התקנון. .האפליקציה

אשר נרשמו לתחרות דרך אתר האינטרנט בהתאם להוראות  י התכניתצופ "משתתף"
 תקנון זה. 

 .חברת שידורי קשת בע"מ "קשת"

 שידורי קשת בע"מ. "ספקית הפרס"

 להלן. 4.3כהגדרתו ותיאורו בסעיף  "המשחק"

למכשירים  הזמינות להורדה חינם makoואפליקציית  makoTVפליקציית א "האפליקציה"
האפליקציה ו/או מודגש כי . iOSהפעלה אנדרואיד או  תומכים עם מערכות

המשחק יפעלו רק על גבי מכשירים מתאימים. תתכן חוסר תאימות 
 למכשירים מסוגים שונים וקשת אינה אחראית לכך בשום צורה.

 

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .1.2
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  כלשהם בדבר התחרות

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .1.1

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.  .1.4

 כללי -תחרות ה .3

תחילת השידור של דקות לפני  23 -כמהחל  ,1323 באוגוסט 43-ה שבת: ביום תקופת התחרות .4.2
דקות מסיום מקבץ  23-כ לאחר"( ועד התכנית"להלן: " )5פרק הגמר של "האח הגדול 

 . "(תקופת התחרות)להלן: " התכנית שישודר במסגרתהפרסומות האחרון 

 בלבד. באמצעות האפליקציהההשתתפות בתחרות כפופה לכל הוראות התקנון ותתבצע  .4.1

תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול  מובהר בזאת כי קשת .4.4
 דעתה הבלעדי.

 : תיאור כללי של התחרות .4.3

ישתתפו  מתוכם ארבעהכאשר מספר מקבצי פרסומות, ישודרו  תקופת התחרותבמהלך  .א
 "(. "המקבצים" ו/או מקבץ)להלן: "בתחרות כמפורט להלן 

 . Orangeשל במקבצים שישתתפו בתחרות ישודרו שלוש פרסומות  .ב

ועד לסיומה, תופיע באפליקציה האפשרות  Orangeעם תחילתה של כל פרסומת של  .ג
 להתחיל במשחק. 

שניות. ככל שהמשתתף ישחק ביותר  33עד  43-משך כל משחק יהיה מוגבל בזמן לכ .ד
 משחקים, כך יתאפשר לו לצבור יותר נקודות.
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עו מראש המסך לתחתיתו. על משחק שבו "בועות" שיופיעו על גבי המסך ינו –" המשחק" .ה
 המשתתף במשחק לצבור ניקוד באמצעות:

  4לחיצה על המספר הרב ביותר של בועות שבהן מופיע לוגוG  שלOrange  דוגמה(
 ( )כל לחיצה על בועה כזו תוסיף ניקוד(.Orangeשל לוגו זה תוצג בפרסומות של 

  4לחיצה על בועותG  מעבר הזמן בזמן הקצר ביותר מרגע שהופיעו על המסך(
 יפחית מהניקוד(.

  4הימנעות מלחיצה על בועות שלא מופיע בהן לוגוG  שלOrange  לחיצה על(
 בועות אלה תפחית מהניקוד(.

 . 5בחירת הזוכים תעשה בהתאם למפורט בסעיף  .4.5

 להלן.   7כמפורט בסעיף  הבתחרות יהי לזוכה הפרס .4.3

 הזנת פרטי המשתתףו השתתפות בתחרות .4

ויפעיל אותה בזמן מקבץ  יוריד את האפליקציההשתתף בתחרות משתתף אשר יחפוץ ל .3.2
ועד סיומה, יתאפשר למשתתף להתחיל  Orangeהפרסומות. עם תחילתה של כל פרסומת של 

 .במשחק

, מלא וטלפון שםעל המשתתף למלא טופס פרטים אישיים הכוללים:  בתחרותהשתתפות לשם  .3.1
כי משתתף שלא ימלא את פרטיו . מובהר בזאת בלבד ר ישמשו לשם איתור הזוכיםאש

 האישיים באופן מלא ונכון לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בתחרות.

שיופיע באפליקציה עם טופס בבמקום המיועד לכך לעיל יזין  3.1 את הפרטים כאמור בסעיף  .3.4
  .ת התחרותסיום המשחק הראשון או טרם תחילת תקופ

בהתאם להוראות החוק, לרבות כאמור לעיל קשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך  .3.3
 הסכמתך לשימוש זה. ה נותן, ואת2892 –חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 ופרסום הזוכים הזוכיםבחירת  .5

בתום כל מקבצי הפרסומות בתקופת התחרות, המשתתף בעל הניקוד הגבוה ביותר יזכה  .5.2
 בפרס.

קשת רשאית, אך אינה חייבת, לפרסם בעת להלן,  9.1 י לפגוע בכלליות האמור בסעיף מבל .5.1
ו/או  שידור התכנית ו/או בכל זמן אחר במהלך שידורי קשת בטלוויזיה ו/או באתר האינטרנט,

)כפי שנמסרו על ידי המשתתפים הזוכים בעת  שם הזוכהאת  בעמוד הפייסבוק של התכנית
לעיל(. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או  3.1 מילוי טופס הפרטים האישיים כאמור בסעיף 

 כאמור. שמותיהםדרישה ו/או תביעה בקשר לפרסום 

 הזוכיםאיתור  .6

כאמור פס הפרטים האישיים בטו והאישיים שמסר באמצעות הפרטיםייעשה  יםאיתור הזוכ .3.2
 .לעיל 3.1 בסעיף 

ימים מתום  4לזכייה בתוך  יםעל מנת לאתר את המועמדהמאמצים מירב תעשה את שת ק .3.1
המבצע. באם לא אותר המועמד לזכייה במשך פרק הזמן הנ"ל או שלא עמד בתנאי תקנון זה, 

 ייבחר המועמד הבא אחריו.

אינו מקנה את הזכות לקבלת הפרס,  5.1 גש כי פרסום שמו של זוכה כאמור בסעיף מובהר ומוד .3.4
וכי על הזוכה להיות מאותר כאמור בסעיף זה וכן לעמוד בכלל תנאי התקנון על מנת להיות 

 זכאי לקבלת הפרס.

 פרסה .7

    
הנות ממסיבה בבית האח הגדול במועד אנשים נוספים לבחירתו, יוכל לי 25, יחד עם עד ההזוכ .7.2

 .שייקבע על ידי קשת
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להמרה בכסף או בשווה כסף או  ןנית ואינ אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרס הזכייה הינה .7.1
 לפרס אחר.

לממש את יהיה חייב הזוכה  29במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל  .7.4
  . ופוס החוקי שלוזכייתו על ידי ובאמצעות הוריו ו/או האפוטר

 אפשרות ערעור על כך. קשתהפרס ללא מימוש את הזכות לקבוע את זמן  השומרת לעצמקשת  .7.3
 .אי יכולתו ו/או רצונו של הזוכה לממש את הפרסשא באחריות בגין תילא 

לעכב ו/או  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .7.5
 ס.לבטל את מסירת הפר

ת שלא למסור את ורשאיוספקית הפרס מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .7.3
, לרבות אינו כדין, מכל בחינה שהיאשהפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

במקרה שבו יתברר כי נעשו על ידי המשתתף פעולות שנועדו להטיית הניקוד במשחק 
 .ותוצאותיו באופן פסול

 כללי .8

תתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את שהב .9.2
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה 

 להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

לפרסום שמו וציון העובדה בקשר כל טענה לו ולא תהיה  וכי אין למשתתף בתחרות מאשר  .9.1
מהמשתתפים לרבות רשאית לפרסם פרטים מזהים של מי קשת  שזכה בפרס בתחרות.

בכל דרך ואופן בו  והכלהפרס, המשתתפים במדיות השונות, תיאור של תצלומם וקולותיהם 
  .נהתבחר

ה של אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינתהיה אחראית ולא  האינ המטעממי ו/או  קשת .9.4
 הרשת הסלולרית, מכשירי הקצה, רשת הטלפון,, האפליקציה, המשחקאתר האינטרנט, 

החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא האינטרנט, 
מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקים תקלות טכניות, באגים, באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים,

 .בקשר עם השתתפות בתחרות, במישרין או בעקיפין ףאשר יגרמו למשתתוכיוצ"ב, 

לרבות שינויים סבירים  התנאירשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את  קשת .9.3
 הבלעדי. הדעתבתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

 ובכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכהסופית תהא הפוסקת קשת  .9.5
במהלך התחרות,  רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל בקשר עמו/או 

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

אנדמול ישראל , חברת שידורי קשת בע"מההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי  .9.3
 ובני משפחותיהם. חברת פרטנרמנהלי ועובדי בע"מ, 

לכל נזק  ףאינם אחראים כלפי המשתת הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או מי מטעמ .9.7
בפרס  וו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתלמשתתף גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

 בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות. וכלשהו ו/או עקב השתתפות

 , תל אביב.רמת החייל 21יון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג תקנון התחרות ניתן לע .9.9


