
 

 "מתכוני גלידהתחרות " פעילותלתקנון 

 

 לתנאי תקנון זהמסכים המשתתף בפעילות  והשתתפותב

 הגדרות .1

, להלן כהגדרתו שמזמינה את המשתתףפעילות  "פעילות"
הגולשים . גלידההצעה לטעם מקורי לשלוח ל

המקוריים ביותר יזכו  הצעות לטעמיםששלחו 
 . בפרס

פעילות דרך אתר ישתתף בבאתר אשר   גולש כל "משתתף"
 . זההאינטרנט בהתאם להוראות תקנון 

 

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

 .www.mako.co.ilאשר כתובתו  makoאתר  "אתר האינטרנט"

 מכשיר להכנת גלידה "לזוכה  הפרס"

 510976921: פ.ח: מ"דיאמנט צעצועים בע                   "ספק הפרס"             

בהתאם , פעילותבמשתתף אשר זכה                                     "הזוכה"               

 .תקנון זה להוראות

 כללי

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה /בכל מקרה של סתירה ו .1.1
תגברנה הוראות , לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות

 . תקנון זה לכל דבר ועניין

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש  .1.2
 . לצרכי פרשנות

 

   יכלל –הפעילות  .2

 :להלן) 19.10.2011 רביעי ועד ליום 19.9.2011 שני החל מיום: משך הפעילות
או /תהא רשאית להאריך ו מערכת האתרמובהר בזאת כי  "(.תקופת הפעילות"

 יאו להפסיק את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעד/לקצר ו

 

הצעות לטעמים מקוריים המשתתפים  שלחויבמסגרת הפעילות  :יאור הפעילותת
ששלחו  זוכים  20י שיקול דעתה הבלעדי "תבחר קשת עפבתום הפעילות  .גלידה של

 .ביותר ותהמקורי ההצעותאת 

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

 

 contact@makoland.co.ilלכתובת המייל  את הצעתוהמשתתף ישלח  .2.1

, שם מלא :הבאיםהפרטים האישיים בנוסף על המשתתף לשלוח את 

ואימייל ישמשו ' טל, פרטי כתובת)וכתובת אי מייל  טלפון , כתובת, גיל

 (. לשם איתור הזוכה

את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש  שלחכי משתתף שלא י, מובהר בזאת .2.2
 . ולא יהיה רשאי לזכות בפרס, לא ייחשב כמי שהשתתף בפעילות

 

 הפרס .3

אשר  זוכים 20יבחרו   19.10.11, רביעיעד יום תקופת הפעילות בתום  .3.1

שיקול דעתה הבלעדי לפי  ביותר הטעמים המקוריים הצעותשלחו את 

 . מכשיר להכנת גלידהבמתנה כל זוכה יקבל  .של קשת

או נציגיו המוסמכים על פי הנהלים /ו י ספק הפרס"עיסופק הפרס  .3.2

שלח וישלחו לזוכים באמצעות הדואר לכתובת אותה , שנקבעו על ידו

 . 2.1המשתתף כמצוין בסעיף 

או בעיות /גין תקלה במימוש הזכייה ובאחריות ב אתישלא קשת  .3.3

 .במימושה

את הזכות לשנות את הפרס  םלעצמ יםאו ספק הפרס שומר/ו קשת .3.4

או להתנות את הענקת הפרס בתנאים /שהיא ובכל עת ו מכל סיבה

 .או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים/נוספים ו

או כל תקלה אשר /או איכותו ו/לטיב הפרס ו תאחראי האינ קשת .3.5

. האחריות לטיב הפרס וכל תקלה בו מוטלת על ספק הפרס. תתגלה בו

 האו כל מי מטעמ/ו קשתפוטרים את , ים/לרבות הזוכה, המשתתפים

או /שיבוש ו, אי תקינות, קלקול, או תביעה לגבי כל נזק/מכל טענה ו

אשר ייגרם , כל פגם אחראו /או בטיב הפרס ו/איחור במימוש הפרס ו

 .או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס/או אשר יתגלה ו/ו
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אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .3.6

 .או לבטל את מסירת הפרס/זה עלולה לעכב ו

או ספק הפרס /ו קשת, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .3.7

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

 .מכל בחינה שהיא, או במעשה שאינו כדין

 :הצהרות והתחייבויות המשתתף .4

, שישלח לאתר האינטרנט הצעההמשתתף מצהיר ומתחייב כי ה .4.1

וכי אין לצד , הינו פרי יצירתו המקורית והבלעדית, במסגרת פעילות זו

 מכל סוג ומין הצעהכל זכות ב, שלישי כלשהו

שככל שלצד שלישי כלשהו יש זכות , משתתף מצהיר כי ידוע לוה .4.2

 .הוא אינו רשאי להשתתף בפעילות זו, מתכוןהצעה לב

תוגש כנגד קשת או החברה כל טענה או , ההצהרות דלעיל, ככל שעל אף .4.3

ה בכל סכום זוכאו ה/ישפה המשתתף ו, מתכוןהצעה לדרישה בקשר ל

בפסק בורר או במסגרת או החברה בפסק דין או /שתחויב בו קשת ו

או החברה /זאת לרבות כל הוצאה שתידרש קשת ו, הליך של פשרה

 .או לתביעה/להוציא בקשר לטענה ו

, המשתתף מצהיר ומתחייב כי תהיה רשאית החברה וכן רשאית קשת .4.4

, בכל מדיה ובכלל כך בטלוויזיההצעה למתכון לעשות כל שימוש ב

בכל מקום , ל"ובכל מדיה עתידית שתהיה קיימת בארץ ובחו, בסלולאר

ואין ולא תהייה למשתתף כל , ללא הגבלת זמן, ומכל סוג שתמצא לנכון

והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סוג , טענה או תביעה בעניין

ההסכמה לפרסום הפרטים . פרט לפרס כמוגדר בתקנון זה, ומין

 . מור מהווה תנאי להשתתפות בפעילותכא ההצעה המקוריתופרסום 

 

 כללי .5

או הרוצה /מאשר ומצהיר המשתתף ו, השתתפותו בפעילות מסכיםב .5.1

להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג 

מסכים , וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון

ויחייבו לכל דבר או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו /המשתתף ו

 . ועניין
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או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן /קשת ו .5.2

או כל אמצעי /ו, החשמל, התקינה של רשת הטלפון כלשהו לפעילותן 

על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות , תשתית או תקשורת אחר

, ב"מניעת רווח וכיו, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות, להפסקות

או /במישרין ו, גרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילותאשר י

 .בעקיפין

 

מכל סיבה , בתקנון זהאו לבטל את הפעילות /ית להפסיק וקשת רשא .5.3

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהיא

לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או , למען הסר ספק .5.4

טעות  או/זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו

לרבות הוצאות , או עקיף/או בקשר לכל נזק ישיר ו/ו, כאמור לעיל

או עקב פסילת /שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו, ישירות או עקיפות

 .זוכה

קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה  .5.5

ל או כ/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

ובני  ספק הפרסההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ו .5.6

  .משפחותיהם


