
 כל הכיתה בצופים" בשיתוף תנועת הצופים" תקנון לפעילות
 

 הגדרות .1

במסגרתה יתבקשו  "כל הכיתה בצופים"גולשים,  פעילות פעילות""

"כל הכיתה לסיסמה המשך יצירתי המשתתפים לכתוב 

, על פי שיקול תרמקורית ביוהסיסמה היצירתית ו בצופים.."

את תזכה  של קשת ושל תנועת הצופים,הבלעדי  ןדעת

 .בתקנון זה כמפורט, שולחה בפרס

 

בהתאם גולש אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט   "משתתף"

 . להוראות תקנון זה

 חברת שידורי קשת בע"מ  "קשת"

 808820585ח.פ                           "נותנת החסות"          
  תל אביב 54לוחמי גליפולי                                                             

    

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:  mako פורטל אתר האינטרנט""

 מאקו בפורטל ייעודימתחם               "מתחם הפעילות"          

scouts-kids/education-family-http://www.mako.co.il/home        

על פי ביותר,  תמקוריוה הסיסמה היצירתיתששלח את  המשתתף                                  "הפרס"

יזכה  של קשת ושל תנועת הצופים,הבלעדי  ןשיקול דעת

 הפרסום שלקמפיין שיצר במסגרת בסלוגן  בפרס: שימוש

מצעי המדיה מאאו יותר חד )בא 2805תנועת הצופים בשנת 

 השונים(.
 

 פרשנות  .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2.0

 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותכלשהם בדבר ה

לצרכי תשמש נוחיות בלבד ולא  לשם ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .2.2

 פרשנות. 

 התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה. .2.2

 

 כללי - פעילותה .3

באמצעות אתר  פעילותיהיה להשתתף ב ניתן 81880803 יוםועד ל 80880803מיום  החל .2.0

 "(. תקופת הפעילותהאינטרנט )להלן: "

להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי  מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית .2.2

 שיקול דעתה הבלעדי.

 

 בפעילות השתתפות .4

http://www.mako.co.il/
http://www.mako.co.il/home-family-kids/education-scouts
http://www.mako.co.il/home-family-kids/education-scouts


 תנועת הצופיםיעודי של ילמתחם הפעילות הכל המעוניין להשתתף בפעילות יגלוש  .5.0

את  כה, הממשיהקצרבסיסמה )חלון קופץ(  ימלא את הפופ אפבאתר האינטרנט ו

  המשפט "כל הכיתה בצופים".

ות של צדדים כדי לפגוע בזכוי שנשלחה על ידו בסיסמה אין כי מצהירהמשתתף  .5.2

להעביר . עוד מצהיר המשתתף כי בעצם שליחת הסיסמה על ידו, הוא מסכים שלישיים

יפורסם וייעשה המשפט וכן מסכים ש לתנועת הצופים שחיברבסיסמה את כל הזכויות 

 קמפייןמסגרת ב מידה ויזכה,בו בעמוד הפעילות, makoבו שימוש בלתי מוגבל באתרי 

, וכי אמצעי המדיה השונים(אחד או יותר מ)ב 2805הפרסום של תנועת הצופים בשנת 

וכי לא ינתן במסגרת הפרסומים כל קרדיט ליוצר  לא יקבל כל תמורה עבור כך

 .הסיסמה

שימולאו על ידי מי  המשפטיםת לפרסם את ומתחייבאינן  או תנועת הצופים קשת .5.2

 מהמשתתפים או הזוכים. 

-ויזכה פרטים אישיים לצורך יצירת קשר במידה המשתתף עת מילוי תשובתו ימסור ב .5.5

 שם, שם משפחה, אימייל וטלפון.

קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא  .5.8

עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין 

 קול דעתה הבלעדי. הכל על פי שי

 הפרס, הזוכה ומתנת השתתפות .1

, ביותר תוהיצירתי תהמקוריהסיסמה שכתב את  המשתתף יהיה הראשון בפרס הזוכה .8.0

  ושל תנועת הצופים. של קשת הבלעדי דעתןלפי שיקול 

המשתתף לא יעלה כל טענה ו/או תביעה נגד קשת ו/או תנועת הצופים ביחס לזהות  .8.2

 תיבחר. הגורם שיבחר או הסיסמה ש

, הנבחר במסגרת מסע הפרסום של תנועת הצופיםהסלוגן פרסום  כולל: הפרס  .1.3

מצעי המדיה השונים, עפ"י שיקולה מאאו יותר חד , בא2805במהלך שנת  שיתקיים

  והחלטתה הבלעדית של תנועת הצופים.

אותם הזין פרטי התקשרות באמצעות  נותנת החסותעל ידי  ייעשהאיתור הזוכה  .8.5

לא תהא כל אחריות לקשת אם פרטים שנמסרו על ידי בעת שנרשם לפעילות. המשתתף 

 יצירת קשר עמו.הזוכה אינם נכונים ו/או מדויקים ולא אפשרו 

קשת תהיה ליצור קשר עם הזוכה,  נותנת החסותמכל סיבה שהיא לא הצליחה  אם .8.8

 לשלול זכאותו בפרס ולהעביר הפרס למשתתף אחר.רשאית 

רס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף אם להמיר את הפיתן נלא  .8.5

 המשתתף לא מימש את הפרס. 

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  הלעצמשומרת קשת  .8.5

 להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

על ידם, סלוגן שיישלחו  או , מצהירים בזה כי כל סיסמההמשתתפים, לרבות הזוכה .8.0

על ידם  שיישלחובמישרין או בעקיפין, במהלך השתתפותם במבצע וכן כל הרשומות 

וכן כל זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות היוצרים וכל זכות )לרבות רשומות מחשב(, 

בגין השתתפותם במבצע הם קניינה הבלעדי הנובעת מהחומרים שיעבירו אחרת 

והם לא יהיו זכאים בשל  צופים, שתחשב הבעלים הראשון בהםתנועת הוהמוחלט של 

 .  שימושה של התנועה בסיסמה לכל תמורה

מכל מטעמן כל מי  נותנת החסות ו/או את קשת ו/או המשתתפים לרבות הזוכה פוטרים .8.4

ו/או נותנת החסות קשת אשר ייגרם להם בעקבות הפרס.  טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק

לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ת וה אחראינלא תהי

 מימושו.-ו/או אי



לעכב  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .8.08

 ו/או לבטל את מסירת הפרס.

שלא למסור את רשאית  אהתמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .8.00

 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.ששהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה  הפרס לידי מי

 כללי .6

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא  בפעילותתתפותו שהב .5.0

את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או 

 דבר ועניין.  הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל

באופן כלשהו  םאחראי יהיוולא  םאחראי םאינ םו/או מי מטעמ ונותנת החסותקשת  .5.2

התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת  םלפעילות

 ,נזקיםבאחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים,  נהולא תשא םאחר, על כל רכיביה

, פעילותבקשר עם השתתפות ב רמו למשתתףאשר יג, וכיו"במניעת רווח  ,הוצאות

 .במישרין או בעקיפין

, ייקבעו על ידי פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .5.2

 הבלעדי וללא זכות ערעור.  הדעתעל פי שיקול קשת 

לרבות שינויים  הו/או לשנות את תנאי פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את הקשת  .5.5

 הבלעדי. דעתןקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול סבירים בת

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .5.8

 רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ובמהלכ

שתתף לא תהיה כל ולמ , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאופעילותבמהלך ה

 .טענה בשל כך

ובני חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .5.5

 משפחותיהם.

 .משפחותיהם ובני נותנת החסות ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות .5.5

, תל רמת החייל 02ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .5.0

 אביב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


