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נושא ב שאלוןפעילות שמטרתה פתרון  "פעילות"
  "פסטיגל"

באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר גולש  "משתתף"
 .האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה
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 פרשנות  .3

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

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

 . לצורכי פרשנות
 

 כללי -הפעילות   .4

 " פסטיגל"פעילות  שמטרתה פתרון שאלות בנושא . 3.1
 "(.תקופת הפעילות: "להלן)  5.12.2011 שניליום ועד   16.11.11 רביעיהחל מיום  3.2
או לקצר את תקופת הפעילות על פי /להאריך ו תהא רשאימערכת האתר תכי , מובהר בזאת. 3.3

 .הבלעדי השיקול דעת
 

 השתתפות בפעילות .5

וייכנס למתחם , כמוגדר בתקנון, גולש המבקש להשתתף בפעילות יגלוש לאתר האינטרנט 4.1
 .הפעילות

 ,וימלא את פרטיו האישיים "פסטיגל"בנושא  שאלון השתתף בפעילות יענה עלגולש המבקש ל 4.2
 .להלן 4.3כאמור בסעיף 

, שם משפחה, שם: לשם השתתפות בפעילות על המשתתף למלא טופס פרטים אישיים הכולל 4.3
מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את . מייל אשר ישמשו לשם איתור הזוכים-אי, כתובת, טלפון

 . או לזכות בפרסים/לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ו, אישיים באופן מלא ונכון כנדרשפרטיו ה
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 בחירת הזוכים בפרסים  .6

 בכל יום פעילות: זוכים כדלקמן 20 מבין העונים נכונה על השאלות בתקופת הפעילות יבחרו. 5.1
  .ח את פרטיוושלהשאלות שענה נכונה על  חמישיה המשתתףיבחר 

 .לא יוכל לזכות פעם נוספת –משתתף אשר זכה בפעילות . אין כפל זכייה. 5.2
 

 איתור המועמדים לזכייה  .7

בהתאם לפרטים האישיים שמסרו המשתתפים  קשתהמועמדים לזכייה יעשה על איתור   6.1
 4.3בסעיף 

באם לא אותר . את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמדים לזכייה קשת תעשה 6.2
או שלא עמד בתנאי תקנון זה ייבחר המועמד הבא /ו, הזכייה עמרג שעות 48ייה תוך לזכהמועמד 

 .זוכיםאחריו מתוך רשימת ה
 

 הפרסים. 8 .8

כרטיס זוגי למופע , הפרסים לזוכים הינם כאמור בהגדרות תקנון זה 7.1
הכרטיסים תקפים לכל המופעים בהיכל התיאטרון  ".2011פסטיגל "

חובה  5.1.12עד  20.12.11בתאריכים  ,א בלבד"מרכז הירידים בת -החדש
ים לאחד מהתאריכים להם נותרו /על הזוכה לשריין את הכרטיס

, הדרן במשרד, או לחילופין, www.hadran.co.ilבאתר האינטרנט  מקומות
 . 03-5215200' בטל

, על פי הנהלים שנקבעו על ידומוסמכים או נציגיו ה/ו י ספק הפרס"ע יסופקו הכרטיסים 7.2
באמצעות הדואר לכתובת אותה מילא המשתתף כמצוין בסעיף י שידורי קשת "עוישלחו לזוכים 

4.3. 
 

 .או בעיות במימושה/באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו אשיתלא  קשת 7.3
את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת  םלעצמ יםאו ספק הפרס שומר/ו קשת 7.4

או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך /או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/ו
 .למשתתפים

האחריות לטיב . או כל תקלה אשר תתגלה בו/או איכותו ו/לטיב הפרס ו תאחראי האינ קשת 7.5
או /ו קשתפוטרים את , ים/לרבות הזוכה, תפיםהמשת. הפרס וכל תקלה בו מוטלת על ספק הפרס

או איחור במימוש /שיבוש ו, אי תקינות, קלקול, או תביעה לגבי כל נזק/מכל טענה ו הכל מי מטעמ
או אשר ייגרם בעקבות /או אשר יתגלה ו/אשר ייגרם ו, או כל פגם אחר/או בטיב הפרס ו/הפרס ו

 .מימוש הפרס
או /אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו, למבלי לפגוע בכלליות האמור לעי 7.6

 .לבטל את מסירת הפרס
הפרס יהיו רשאים שלא  או ספק/ו קשת, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין 7.7

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

 כללי  .9

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, פעילות מסכיםבהשתתפותו ב 8.1
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
שר לפרסום שמו וציון כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בק, המשתתף שיזכה בפעילות מאשר 8.2

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

 אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האו מי מטעמ/ו קשת 8.3
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 קשתידי ייקבע על , לרבות מספר ימי הפעילות, משך הפעילות 8.4
 . וללא זכות ערעור

( שינויים סבירים)או לשנות את תנאיה /או לבטל את הפעילות ו/להפסיק ו תרשאי קשת 8.5
 .על פי שיקול דעתו הבלעדי, בתקנון זה מכל סיבה שהיא

http://www.hadran.co.il/


או /ה והא הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכת קשת 8.6
או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות בין אם /או בעיה ו/בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו

 .צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך
 .בני משפחותיהםו קשתההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי  8.7
או מי מטעמו אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק /ו קשתכי , למען הסר ספק מובהר בזאת 8.8

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

  
  

 


