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 הגדרות .1

 
לפרסם  את הגולשיםפעילות שמזמינה  "פעילות"

 מנות שהכינו עצמם ביחד עם תמונות של
הרשמי של התוכנית הפייסבוק  בעמוד בעצמם

  .מאסטר שף

באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר גולש  "משתתף"
בהתאם להוראות תקנון פייסבוק האינטרנט 

 .זה

  יםשהגולשהכינו והגולשים תמונות המנות                   "תוכן"
 והעלו לפייסבוק

 

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

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

רשת חברתית בכתובת  אתר פייסבוק 
http://www.facebook.com/MasterChef.Mako 

 2המשודרת בערוץ  מאסטר שףהתכנית  מאסטר שף/ התכנית

טיסה וארוחה במסעדה של : פרס ראשון "הפרס"

שקלים  1000: פרס שני, גורדון רמזי בלונדון

 " שופרסל"לקניות ב

 

 

 פרשנות  .2

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 הפעילות לרבות בעיתונות

 
כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו , החלוקה לסעיפים. 2.2

 . לצורכי פרשנות
 

 כללי -הפעילות   .3

 "(.תקופת הפעילות: "להלן)במהלך העונה ו 19.6.11ראשון החל מיום . 3.1
או לקצר את תקופת הפעילות על פי /להאריך ו תהא רשאימערכת האתר תכי , מובהר בזאת. 3.2

 .הבלעדי השיקול דעת
 
 
 

 השתתפות בפעילות .4

http://www.mako.co.il/


לעמוד הרשמי וייכנס , כמוגדר בתקנון פייסבוקיגלוש לאתר גולש המבקש להשתתף בפעילות  4.1
  " מאסטר שף"של התכנית 

מעת לעת הודעות בעמוד הפייסבוק ובהם הזמנה לגולשים להשתתף  נציגי האתר יפרסמו 4.2
 :התנאים הבאיםלקרוא הודעות אלה ולמלא אחר המשתתף  יצטרךבכדי לזכות בפרס  .בפעילות

 . מנה אותה הוא בישלעצמו עם התמונה של  העלות לדף הפייסבוק של התכניתל. א
מתכון המנה אותה , כתובת אי מייל, טלפון, שם מלא: לשלוח את פרטיו האישים הכוללים. ב

 לכתובת  עצמה והתמונה, צילם
 @mako.co.il.masterfacbook .פרטים אלה ישמשו לצורך איתור הזוכים. 

 .ומעלה 16אך הזכייה בפרס מוגבלת מגיל , יובהר כי ההשתתפות בפעילות מותרת בכל גיל 4.3
 

 בחירת הזוכים בפרסים  .5

אשר יזכה בפרס על התמונה המושקעת והיצירתית ביותר  גולש  בתום תקופת הפעילות ייבחר. 5.1
 . של אוכל ביתי

ושופטי מאסטר שף יבחרו מביניהן את , תמונות מצטיינות יבחרו על ידי מערכת האתר 20 5.2
 . הזוכה

 

 איתור המועמדים לזכייה  .6

 המשתתףבאמצעות פרטי ההתקשרות של  קשתאיתור המועמדים לזכייה יעשה על ידי  6.1
 .שנשלחו לכתובת הדואר כפי שהוגדרה בהודעה המפורסמת באתר פייסבוק

 .קבלת הפרסויתאם מולם את  הקשר עם הזוכנציג קשת יצור  6.2
 . לזכייה יםתעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמד קשת 6.3

או שלא עמד בתנאי /ו, זכייהודעת הה עמרג שעות 48לזכייה תוך באם לא אותר המועמד 
אתר  תבחר מערכתאותה  זוכיםתקנון זה ייבחר המועמד הבא אחריו מתוך רשימת ה

 .האינטרנט
 

 הפרסים .7

ה במסעדה של גורדון רמזי טיסה וארוח ,הפרסים לזוכים הינם כאמור בהגדרות תקנון זה 7.1
 " שופרסל"לים למימוש בקניות ברשת שק 1000 -ו, בלונדון

 .באמצעות נציג קשת שיתאם מול הזוכים את מועד מימוש הפרסיסופקו לזוכה  הפרסים 7.2
 ,משתתפים .תקלה אשר תתגלה בו או כל/כותו ואו אי/לטיב הפרס ו תאחראי האינ שתק 7.3

או תביעה לגבי כל /מכל טענה ו האו כל מי מטעמ/ו קשתפוטרים את , ים/לרבות הזוכה
או כל פגם /או בטיב הפרס ו/או איחור במימוש הפרס ו/שיבוש ו, אי תקינות, קלקול, נזק

 .או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס/או אשר יתגלה ו/אשר ייגרם ו, אחר
אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב , ע בכלליות האמור לעילמבלי לפגו 7.4

 .או לבטל את מסירת הפרס/ו
שלא למסור את  תרשאי אהת קשת, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין 7.5

 .מכל בחינה שהיא, הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין
 
 

 תכנים אסורים .8

אינו רשאי להעלות לאתר תוכן שאינו חוקי או כל תוכן אחר הנכלל המשתתף  8.1
 :במסגרת התכנים הבאים 

 .פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצר  8.2

אלא אם הזכויות , או חוקים לגבי פרסום, חומר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני 8.3
או שקיבל את ההסכמות , לגבי חומר זה נמצאות בבעלות המשתתף או בשליטתו

 .הדרושות כדי לעשות זאת

 .פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב, תכנים המהווים לשון הרע על אדם  8.4

איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות , מעקב, הטרדה, גידופים, השמצה 8.5
 .לרבות פגיעה בפרטיות, של אנשים אחרים

mailto:facbook.master@mako.co.il


 .וקייםמגונים או לא ח, משמיצים, גסים, ראויים-פרסום של כל חומר או מידע לא 8.6

כנגד אדם , שנאה או אלימות, פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה 8.7
 .או אומה, עדה, נטייה מינית, מין, דת, על בסיס גזע, אחד או קבוצה אחת

להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה , לשדל, תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד 8.8
 .משפטיתהאסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות 

 .פרטים אישיים של משתמשים אחרים 8.9

תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת  8.10
 חוקים  או תקנות כלשהם

 .תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר 8.11

תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם  8.12
ולרבות כל חומר מחשב העלול , ב"מכילים וירוסים וכיולרבות קבצים ה, אחר

 (.1995 -א "התשנ, כמוגדר בחוק המחשבים)לשמש לביצוע עבירות מחשב 

תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים  8.13
 ומשתמשי האינטרנט בכלל, לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט

 

 כללי  .9

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, בהשתתפותו בפעילות מסכים 9.1
או הרוצה /התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו

 . להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין
כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון  כי אין לו ולא תהיה לו, המשתתף שיזכה בפעילות מאשר 9.2

לרבות , הא רשאי לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרסת קשת. העובדה שזכה בפרס בפעילות
 . בחרתהכל בכל דרך ואופן בה , וכן לפרסם את תיאור הפרס, במדיות השונות, תצלומם

קינה של רשת אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותן הת האו מי מטעמ/ו קשת 9.3
שא באחריות תעל כל רכיביהן ולא , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו, החשמל, הטלפון

אשר יגרמו למשתתף בקשר , ב"מניעת רווח וכיו, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות, להפסקות
 .או בעקיפין/במישרין ו, עם השתתפותו בפעילות

הבלעדי  העל פי שיקול דעת קשתייקבע על ידי , לרבות מספר ימי הפעילות, משך הפעילות 9.4
 . וללא זכות ערעור

( שינויים סבירים)או לשנות את תנאיה /או לבטל את הפעילות ו/להפסיק ו תרשאי קשת 9.5
 .על פי שיקול דעתו הבלעדי, בתקנון זה מכל סיבה שהיא

שתתעורר במהלכה בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה  תהסופי תהפוסק קשת תהא 9.6
או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות בין /או בעיה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/ו

 .אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך
 .בני משפחותיהםקשת וההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי  9.7
או מי מטעמו אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק /ו קשתכי , למען הסר ספק מובהר בזאת 9.8

או בשל זכייתו /או לאחר מטעמו עקב הפעילות ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או רכוש ו/גוף ו
 .או נזק שנגרם במהלך הפעילות/או עקב השתתפותו בפעילות ו/בפרס כלשהו ו

  
   


