
 "מיצווש בת"תקנון לפעילות 
 " 
 

 הגדרות .1

 
 את חגגו כיצד לשתף גולשותשמזמינה  פעילות "פעילות"

. מהאירוע תמונות ולהציג,  שלהן המצווה בת
המשתתפת  תוכל, לאתר יועלה והמידע במידה
 . של סבון של פעם מוצרילקניית  בשוברלזכות 

פעילות דרך ב ישתתףגולש  באתר אשר  כל "משתתף"
. אתר האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה

  

ראול ולנברג מ מרחוב "שידורי קשת בע חברת "קשת"
 51-178635-2פ.ח. אביב תל, רמת החייל 12

  :אשר כתובתו היא mako פורטל "האינטרנטאתר "
www.mako.co.il 

 . ערכת מוצרים של סבון של פעם " לזוכההפרס "
   

 512879119. פ.מ ח"בע 2000 פעם של סבון הפרס ספק

 בהתאם להוראות, בפעילותמשתתף אשר זכה  "הזוכה"

 .תקנון זה

 

 

 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

מובהר "(. תקופת הפעילות: "להלן) 16.6.2011  חמישיועד ליום  13.4.2011 חמישיהחל מיום . 3.1
 האו לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעת/להאריך ו תהא רשאית האתר מערכתכי , בזאת

 .הבלעדי
 
 

 שחגגה המצווה בת בחגיגת הגולשים את לשתף פתהמשתת  תוכל, במסגרת הפעילות 3.2
הבלעדי אילו  דעתה שיקולפ "ע תבחר קשת, תקופת הפעילות במשך. תמונות בצירוף

 השתתפובנות ש 15 הבלעדיתמונות להציג באתר וכמו כן תבחר על פי שיקול דעתה 
 .אותן משתתפות יוכלו לזכות בפרס. ותעלה את סיפורם לאתר בפעילות

 

 .בלבד אחת פעם בפרס לזכות משתתף יוכל כי יובהר

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


 
 
 

 השתתפות בפעילות .4

.      contact@makoland.co.ilהמייל  לכתובת סיפורה את תשלח המשתתפת 4.1

טלפון , כתובת, שם מלא: הבאים הפרטיםאת  שלוחל המשתתפת על, בנוסף

 (. ואימייל ישמשו לשם איתור הזוכה' טל, פרטי כתובת)וכתובת אי מייל  

את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון  ישלחכי משתתף שלא , מובהר בזאת 4.2
 . ולא יהיה רשאי לזכות בפרס, כנדרש לא ייחשב כמי שהשתתף בפעילות

 

 הפרסים .5

 

מוצרי  לרכישת ₪ 200ס "ע בשוברגולשות  אשר יזכו  15תקופת הפעילות ייבחרו  במשך 5.1
הועלה  שסיפורםובתנאי  קשתיבחרו על פי שיקול דעתה של  הזוכות.  סבון של פעם

   .לאתר

 ידו על שנקבעו הנהלים פי עלאו נציגיו המוסמכים /ספק הפרס ו י"ע יסופק המוצר 5.2

 אותה לכתובת, בדוארי שידורי קשת "ע לזוכים ישלחוו, זכיהבאמצעות שובר 

 4.1 בסעיף כמצוין המשתתף מילא

 .או בעיות במימושה/באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו תישאלא  קשת 5.3

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה  םלעצמ יםאו ספק הפרס שומר/ו קשת 5.4

או חלופיים /או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/שהיא ובכל עת ו

 .ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים

. או כל תקלה אשר תתגלה בו/או איכותו ו/לטיב הפרס ו תאחראי האינ קשת 5.5

לרבות , המשתתפים. האחריות לטיב הפרס וכל תקלה בו מוטלת על ספק הפרס

או תביעה לגבי כל /מכל טענה ו האו כל מי מטעמ/ו קשתפוטרים את , ים/הזוכה

או /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, כל פגם אחר

אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 5.6

 .או לבטל את מסירת הפרס/לעכב ו

או ספק הפרס יהיו /ו קשת, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין 5.7

רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 .מכל בחינה שהיא, שאינו כדין

 



 כללי  .6

או סרטונים /מאקו תמונות ו לאתר יעלה המשתתף, בפעילות השתתפותיכחלק מתהליך   .1
 .  בחגיגת הבת מצווה של המשתתף

, שליכתובת דואר אלקטרוני , כתובתי, תמונתי, את שמי, בין השאר, יכללו הסרטונים .2
, ואו סרטונים הכוללים את דמות המשתתף וקול/ו והמשתתף ושל גופ ַניצילומים של פ  

: להלן, יחד ולחוד)שיופיעו בסרטונים משתתפים נוספים    ויכול צנעת אודות פרטים
 "(.התמונותאו /ו הסרטונים"

 בצילומים היוצרים זכויות כל בעלינם או הורי המשתתף מצהירים כי הי/ו המשתתף .7
 . ובתמונות ובסרטונים

או התמונות לא יפגע בכל זכות של כל /הסרטונים ו בהלעאתמצהיר ומאשר כי  המשתתף .8
 .צד שלישי שהוא

קשת , מבלי לגרוע מהאמור. ובסרטונים בצילומים המוסרית זכותי על בזאת מוותר אני .9
 .  והסרטונים לפי שיקול דעתה הסופי והמוחלט הצילומים אתאו לערוך /לשנות ו רשאית

9.1  

או הרוצה /מאשר ומצהיר המשתתף ו, בהשתתפותו בפעילות מסכים 9.2
להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם 

מסכים , אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון
ליו ויחייבו לכל דבר או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול ע/המשתתף ו

 . ועניין

או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו /קשת ו 9.3
או כל אמצעי תשתית או /ו, החשמל, לפעילותן התקינה של רשת הטלפון

, הפרעות, על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, תקשורת אחר
ר יגרמו למשתתף אש, ב"מניעת רווח וכיו, הוצאות, נזקים, ניתוקים

 .או בעקיפין/במישרין ו, בקשר עם ההשתתפות בפעילות

מכל סיבה , או לבטל את הפעילות בתקנון זה/קשת רשאית להפסיק ו 9.4
 .על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהיא

לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות , למען הסר ספק 9.5
או טעות כאמור /וכלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה 

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

קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה  9.6
או כל /או בעיה ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/שתתעורר במהלכו ו

בין אם צוינו במפורש בתקנון , מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות
 .זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת וההפקה ובני  9.7
 .משפחותיהם

 :אלקטרונית חתימה באמצעות הורים אישור .10

ז .ת( שם מלא)_____________ אני .11
או /הורה ו היננימצהיר כי '_____________ מרח______________

( שם מלא)______________:האפוטרופוס של הקטינה
" הנערה:"להלן)______________________מרח_____________ז.ת
 (.המשתתףאו /ו



 . מאשר את השתתפותה בפעילות ובכל הכרוך בה הנני .12

 ולא מאקו באתר יוצגו הנערה שהעלתה סרטוניםאו /ו תמונות כי לי ידוע .13
 .בנושא דרישהאו /ו תביעהאו /ו טענה כל לי תהא

 

 
 


