
 

 "חתונת השנה"פעילות לפרס חופשה למצביעים בתקנון 
 

 לתנאי תקנון זהמסכים המשתתף בפעילות  והשתתפותב
 הגדרות .1

שהצביעו עבור אחד הרכיבים  ,שבה הגולשיםפעילות  "פעילות"
ראוי לנמק מדוע יוכלו  ,באתר "חתונת השנה"פעילות ב

 .כהגדרתו להלן, להעניק להם את הפרס

שר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט באתר א גולש "משתתף"
 .בהתאם להוראות תקנון זה

ראול  מרחוב 514334309. פ.ח מ"חברת שידורי קשת בע "קשת"
 .תל אביב, רמת החייל 12ולנברג 

 (.510886245 .פ.ח)מ "בעניהול מלונות ישרוטל  "ספק הפרס"|

 www.mako.co.il:  אשר כתובתו היא makoפורטל  "אתר האינטרנט"

לשני לילות  חופשה זוגית במלון ישרוטל אגמים באילת  "רסהפ"
וסיומה ביום   1.9.2010 תקופה שתחילתה ביום  במהלך 

תקף בחודשים יולי אוגוסט ובחגים יהודים לא  .1.9.2011
 .ונוצריים

 
ספק  או /שייכללו בחתונת הזוג הנבחר ו, טובין מסוימים "רכיב"

 אולם: כגון ,הנבחרשיעניק שירות בחתונת הזוג , יםשירות

 .קייטרינג, שמלה, טבעת ,אירועים

 .יבוטרו'לנה רזניק ומעיין צ             "הזוג הנבחר"

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים /בכל מקרה של סתירה ו .2.1
 . תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות

 . לצרכי פרשנותתשמש לשם נוחיות בלבד ולא  העיפים וכותרות הסעיפים הינהחלוקה לס .2.2

 כללי -פעילות ה .2

, רכיביוכלו המצביעים עבור  makoבאתר " חתונת השנה"במסגרת פעילות : תיאור הפעילות .3.1
 .ראוי להעניק להם את הפרסלנמק מדוע  ,שייכלל בחתונת הזוג הנבחר 

החלטתה של קשת . המוחלט והסופי ,עתה הבלעדישיקול דאת הזוכה בפרס לפי תבחר קשת  .3.2
 . בדבר הזוכה בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך

רק לבגירים  תתאפשר בפרס זכייההבכל גיל אך ההשתתפות בפעילות מותרת  .3.3
  . 11מעל גיל 

תקופת ": להלן)  16:00 בשעה 27.8.2010ליום ועד  24.6.2010החל מיום : משך הפעילות .3.4
 "(. הפעילות

או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול /ר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ומובה .3.5
 .דעתה הבלעדי

 השתתפות בפעילות
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חתונת " משתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם פעילות .2.1
 .ויבחר רכיב" השנה

אישיים למלא פרטיו היוכל , "השנהחתונת "שבחר רכיב אחד לפחות בפעילות כל משתתף  .2.2
 . ולהזין את תשובתו לשאלה מדוע ראוי שיזכה בפרס

 מייל וכתובת אי  טלפון, כתובת, שם מלא: שיהא על הגולש להזין הינםם האישיים הפרטי .2.3
 . (הזוכה בלבד ישמשו לשם איתורואימייל ' טל, פרטי כתובת)

 אכי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש ל, מובהר בזאת .2.4
 .פרסיהיה רשאי לזכות ב ייחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא

או ספק הפרס יהיו רשאים לפסול על פי שיקול דעתם הבלעדי את הענקת הפרס /קשת ו .2.5
 . או בתנאי מתנאי תקנון זה/ו לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס

 

 בחירת הזוכים .3

. המוחלט והסופי, ול דעתה הבלעדיתבחר קשת את הזוכה בפרס לפי שיק, בתום תקופת הפעילות
 .החלטתה של קשת בדבר הזוכה בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך

 

  איתור המועמדים לזכייה .4

נמסרו בטופס  כפי שאלוהמשתתף  יעשה בהתאם לפרטילזכייה י יםאיתור המועמד .4.1
 .הפרטים האישיים באתר

באם  .בפרס ד לזכייהתעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמ קשתכי , יובהר .4.2
 שעות  48 במשך פרק זמן שלליצור עמו קשר קשת לא עלה בידי או /ותר המועמד לא או

שלא עמד בתנאי הוברר , שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמואו /ו, וממועד היוודע זהות
 . המועמד הבא אחריותבחר קשת את , תקנון זה

לרבות ובלא לגרוע , קנון זהלתנאי תתחשב להסכמת הזוכה  פעילותצם ההשתתפות בע .4.3
לשימוש בצילומים במסגרת ו ולצילומ, כאמור האישיים ולפרסום פרטי, מכלליות האמור

. או מדיה אחרת/או מדיה סלולרית ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/ושידור 
  .פעילותההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות ב

את מכתב הזכייה . מידי ספק הפרס זכייה מקורייקבל הזוכה מכתב , לאחר איתור הזוכה .4.4
 .יציג הזוכה בפני ספק הפרס על מנת לממש הזכייה בפרס, הנזכר

 הפרס .5

עליו כדי לממש הפרס בסיס מקום פנוי וידוע לזוכה כי מועד מימוש הפרס הינו על פי  .5.1
 . לשריין מקום במלון

 .אוגוסט ובחגים יהודיים ונוצרים -יוליהפרס אינו תקף בחודשים  .5.2

להמרה בכסף או בשווה כסף  ןנית והפרס אינ .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה .5.3
 .זיכוי כספי ןלא יינתכלשהו וכן  או לפרס אחר

חתימה של  –וכן ; זכייה מקורי מכתבו הצגת תעודת זהות :םהינ מימוש הפרסל םתנאיה .5.4
, לפרסם את שמו המלא לקשתוהמתיר  זכייתוהמאשר את  על מסמך זוכה או בא כוחוה

הינו בגיר והמאשר כי , בכל מדיה שהיא לרבות בטלוויזיה, וקולו תמונתו, מגוריויישוב /עיר
 (. 18-בן למעלה מ)

מימוש או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם /או בעיה ו/ו תקלהבאחריות בגין תישא  לא קשת .5.5
או תובענה כנגד /דרישה ו, חלט וסופי על כל טענהמוותר בזאת באופן מוהזוכה  .פרסה

 . קשת בקשר עם מימוש הפרס

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל שומרים לעצמם או קשת /וספק הפרס  .5.6
או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה /או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/עת ו

 .על כך למשתתפים
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 האחריות .בו תגלהאו כל תקלה אשר ת/ו ואיכות או/ו ב הפרסאחראית לטי תהיהלא קשת  .5.7
או מי מטעמו /זוכה וה .ספק הפרס מוטלת על ( כולו או חלקו)למימוש הפרס  בכל הנוגע

, קלקול, לגבי כל נזקאו תובענה /דרישה ו, מכל טענה האו כל מי מטעמ/פוטרים את קשת ו
או אשר /אשר ייגרם ו, ל פגם אחראו כ/או איחור במימוש הפרס ו/שיבוש ו, אי תקינות

 .או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס/יתגלה ו

שלא  םרשאי או ספק הפרס יהיו/ו קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .5.8
שהגיע או /שזכה בו לכאורה ולמסור את הפרס לידי מי או שלא /לקבוע משתתף כזוכה ו

 .מכל בחינה שהיא, ןאינו כדישאליו במעשה עבירה או במעשה 

 כללי .6

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, תתפותו בפעילות מסכיםשהב .6.1
לא החל בהשתתפותו בפעילות בוגם אם  ללא כל סייג התקנון ומקבל עליו את הוראותיו

או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו /מסכים המשתתף ו ,קרא את התקנוןש
 . וענייןלכל דבר 

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה  האינ המי מטעמאו /וקשת  .6.2
על כל רכיביהן ולא , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו, החשמל, של רשת הטלפון

אשר , ב"מניעת רווח וכיו ,הוצאות ,נזקים, ניתוקים, הפרעות, תשאנה באחריות להפסקות
 .או בעקיפין/במישרין ו, פעילותעם ההשתתפות בבקשר  יגרמו למשתתף

 (שינויים סבירים) האו לשנות את תנאי/ו פעילותאו לבטל את ה/להפסיק ו תירשאקשת  .6.3
 .הבלעדי העל פי שיקול דעת, מכל סיבה שהיא, בתקנון זה

במקרה בו  העל פי שיקול דעת, פעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .6.4
מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את , שיבוש, להיתברר כי חלה תק

 .באופן תקיןפעילות או מלערוך את הפעילות היכולת מלהשתתף ב

לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר פעילות לכל משתתף שהוא ב, מען הסר ספקל .6.5
ישיר נזק  לאו בקשר לכ/ו, או טעות כאמור לעיל/קשת עקב תקלה ו לפעולות בהן תנקוט

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

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .6.6
במהלך  רשייווצאו כל מצב בלתי צפוי /או בעיה ו/תקלה וו ובנוגע לכל או בקשר עמ/ו

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

 .ובני משפחותיהם ספק הפרסקשת ואסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .6.7


