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 /www.habursa.biz/hebאתר ספק הפרס שכתובתו  "ספק הפרס אתר"

טבעת -רס למקום הראשוןפ. makoשלוש טבעות מתנה לגולשי  "הפרס"
פרס . ₪ 2,790 בשווי K14זהב לבן או צהוב , יהלום סוליטר

 k14זהב לבן או צהוב , טבעת יהלומים -למקומות שני ושלישי
 .₪ 1,250 בשווי 

 
את פרטי הזוכים  הבורסה לתכשיטים-יעביר לספק makoאתר  "הפרס מימוש"

 .והספק יצור איתם קשר לאיסוף הפרס מהסניף
 

 .בפעילות הנבחרים על ידי קשת כזוכים התמונההסיפור ו          "התמונה הנבחרתהסיפור ו"            

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

 . לצרכי פרשנותתשמש לשם נוחיות בלבד ולא  הרות הסעיפים הינהחלוקה לסעיפים וכות .2.2

 כללי -פעילות ה .2

 סיפור לשלוח משתתפיםהיוכלו  makoבאתר " תציע, גבר"במסגרת פעילות : תיאור הפעילות .3.1
התמונות יפורסמו במסגרת . םהמתארים מדוע מגיע להם לזכות בטבעת עבור בת זוג תמונהו

 .ואתר ספק הפרס אתר הפעילות

הסיפור  מסכים כיתמונה וכי הוא סיפור והמאשר כי הנו בעל מלוא הזכויות על ה משתתףה .3.2
ובאתר ספק  makoבאתר  בלתי מוגבל שימוש םובנגזרות שלה םבה יפורסמו ויעשוהתמונה ו

 /www.habursa.biz/hebהפרס שכתובתו 

  .כמפורט להלן, שיקול דעתה הבלעדיאת הזוכה בפרס לפי תבחר קשת  .3.3

 .ומעלה 18בפעילות הינה מגיל  ההשתתפות .3.4

 :להלן 16:00 בשעה 27.1.2011 חמישיליום ועד  27.12.2010שני החל מיום : משך הפעילות .3.5
 "(. תקופת הפעילות"
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או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול /מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו .3.6
 .דעתה הבלעדי

 50במידה ולא יישלחו .  50 לכל הפחות כך שישתתפו בהמובהר כי קיום הפעילות מותנה ב .3.7
או תביעה /ואין ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו, תמונות תבוטל הפעילות ולא יינתן הפרס

 .בעניין

 השתתפות בפעילות

, גבר" משתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם פעילות .2.1
בצירוף  men@mako.co.il  בת יקרא את ההסבר באתר ועל פיו ישלח מייל לכתו" תציע

, שם מלא: בתחרות וכן בצירוף הפרטים הבאים שתתפוישהתמונה שברצונו הסיפור ו
ואימייל ישמשו לשם איתור הזוכה ' טל, פרטי כתובת)טלפון וכתובת אי מייל  , כתובת

 (. בלבד

 יו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לאאת פרט שלחכי משתתף שלא י, מובהר בזאת .2.2
 .פרסלזכות בזכאי יהיה  ייחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא

או ספק הפרס יהיו רשאים לפסול על פי שיקול דעתם הבלעדי את הענקת הפרס /קשת ו .2.3
 . או בתנאי מתנאי תקנון זה/ו לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס

התמונה הסיפור ותה הבלעדי האם להעלות את קשת תהיה רשאית בהתאם לשיקול דע .2.4
לפגוע  הסיפור והתמונה עלוליםככל שיעלה חשד בקשת כי . על ידי המשתתף לאתר ישלחוש
או להפר כל דין תהיה רשאית /או לפגוע בשמו הטוב ו/או להוציא לשון הרע ו/או לבזות ו/ו

כל טענה או התמונה לאתר ואין ולא תהיה למשתתף הסיפור ו קשת שלא להעלות את
 . תביעה בעניין

 בחירת הזוכים .3

. המוחלט והסופי, תבחר קשת את הזוכה בפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי, בתום תקופת הפעילות
 .החלטתה של קשת בדבר הזוכה בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך

 

  איתור המועמדים לזכייה .4

הסיפור נשלחו במייל בצירוף  כפי שאלוהמשתתף  יעשה בהתאם לפרטיי הזוכהאיתור  .4.1
 .התמונה ששלח המשתתףו

 ל למייל ממנו התקבלו הסיפור"דוא כי איתור הזוכה יתבצע על ידי שליחת, יובהר .4.2
באם  .שעות יעשה ניסיון לאתרו טלפונית 72ככל שהזוכה לא ישיב למייל בתוך . התמונהו

 שעות  96 מן שלבמשך פרק זליצור עמו קשר קשת לא עלה בידי או /ו זוכהתר הלא או
שלא עמד הוברר , שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמואו /ו ל כאמור"אושליחת הדממועד 

 . הבא אחריו הזוכהתבחר קשת את , בתנאי תקנון זה

לרבות ובלא לגרוע , לתנאי תקנון זהתחשב 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 
בתמונה לצורך פירסום בסיפור והמשתתף מסכים ומאשר כי האתר רשאי לעשות שימוש 

ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות . או קידום האתרים/ו
  .פעילותב

 

 הפרס .5

 .הטבעות ו אתיאספיגיעו הזוכים לבורסה לתכשיטים ו, ר איתור הזוכיםלאח .5.1

זיכוי  ןלא יינתכלשהו וכן  להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר ןנית והפרס אינ .5.2
 .כספי

או נזק שייגרם לזוכה /או בעיה ו/ו תקלהבאחריות בגין תישא  לא או ספק הפרס/ו קשת .5.3
או /דרישה ו, ת באופן מוחלט וסופי על כל טענהמוותר בזאהזוכה  .פרסמימוש הבקשר עם 

 . תובענה כנגד קשת בקשר עם מימוש הפרס

mailto:men@mako.co.il
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או כל תקלה אשר /ו ואיכות או/ו אחראית לטיב הפרס תהיהלא  או ספק הפרס/ו קשת .5.4
או מי /זוכה וה מוטלת על ( כולו או חלקו)למימוש הפרס  בכל הנוגע האחריות .בו תגלהת

, לגבי כל נזקאו תובענה /דרישה ו, מכל טענה הכל מי מטעמאו /פוטרים את קשת ומטעמו 
או /אשר ייגרם ו, או כל פגם אחר/או איחור במימוש הפרס ו/שיבוש ו, אי תקינות, קלקול

 .או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס/אשר יתגלה ו

שלא  םרשאי או ספק הפרס יהיו/ו קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .5.5
שהגיע או /שזכה בו לכאורה ולמסור את הפרס לידי מי או שלא /ע משתתף כזוכה ולקבו

 .מכל בחינה שהיא, אינו כדיןשאליו במעשה עבירה או במעשה 

 כללי .6

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, תתפותו בפעילות מסכיםשהב .6.1
לא השתתפותו בפעילות בהחל 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
 . לכל דבר ועניין

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו  האינ המי מטעמאו /ו ספק הפרסאו / ו קשת .6.2
על , ת אחראו כל אמצעי תשתית או תקשור/ו, החשמל, לפעילותן התקינה של רשת הטלפון

מניעת  ,הוצאות ,נזקים, ניתוקים, הפרעות, כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות
 .או בעקיפין/במישרין ו, פעילותבקשר עם ההשתתפות ב אשר יגרמו למשתתף, ב"רווח וכיו

 (שינויים סבירים) האו לשנות את תנאי/ו פעילותאו לבטל את ה/להפסיק ו תירשאקשת  .6.3
 .הבלעדי העל פי שיקול דעת, בה שהיאמכל סי, 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, יתברר כי חלה תקלה
 .באופן תקיןפעילות או מלערוך את הפעילות היכולת מלהשתתף ב

לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר פעילות תף שהוא בלכל משת, מען הסר ספקל .6.5
או בקשר /ו, או טעות כאמור לעיל/עקב תקלה ו או ספק הפרס/ו קשת לפעולות בהן תנקוט

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

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות ל עניין הנוגע לבכהסופית 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, פעילותה
 .כך

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

 


