
 

 "makoב בית ומשפחהבערוץ  דו איט"תקנון לפעילות 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

 כיצד: "בנושא טיפ ותמונהלשלוח  פעילות המזמינה גולשים "פעילות"
את הטיפ המקורי ביותר יזכה  "לשדרג את המטבח בזול  ניתן

 .בפרסשולחו 

גולש באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט  "משתתף"
. יותרשנים או  16בהתאם להוראות תקנון זה ואשר הינו בן 

לא יוכל לזכות  16גיל ל תחתכי משתתף אשר הינו מ, מובהר
 בפרס

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

 512212903פ .ח, מ"בע 1995דו איט פרימיום                                   "הפרס ספק"             

          
 

 /http://www.mako.co.il:  פורטל אשר כתובתו היא "אתר האינטרנט"

 מטר 8-מטבח הרמוני פסים אפור כ                                            "הפרס"           

 תוצרת  EGGERסנדוויץ איכותי הדלתות פורמיקה  -גוף המטבח                                                                     

 : גרמניה כולל סוקל ידיות רגליים לפי המפרט הבא                                                                     
 מגירות טריקה  6הכולל ( תוצרת גרמניה)מטר  4.60כ "סה -תחתון                                                                      
 .60מטר רץ גובה  3 -שקטה עליון                                                                     

 
 

ששלח משתתף בפעילות ונבחר כזוכה  ותמונה ורימק טיפ     "                יםהזוכ טיפ והתמונהה"

 .המערכת בהתאם לכללי תקנון זה י"ע

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

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

 כללי -הפעילות  .2

:  בנושא טיפ ותמונהמשתתפים לשלוח יוכלו ה makoבמסגרת הפעילות באתר : תיאור הפעילות .2.1
 ששלח  זוכה אחדבסיום תקופת הפעילות תבחר קשת  ". לשדרג את המטבח בזולניתן  כיצד "

 . ביותר יםהמקוריטיפ והתמונה את ה

החלטתה של קשת . המוחלט והסופי, בפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי הקשת תבחר את הזוכ .2.2
והמשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה , הינה סופית ולא ניתנת לערעור

 .בקשר להחלטה כאמור

 "(. תקופת הפעילות": להלן) 4.1.12רביעי  ועד ליום 14.12.11רביעי החל מיום : משך הפעילות .2.3

או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה /מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו .2.4
 .הבלעדי
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 השתתפות בפעילות .3

פעילות ויקרא את המשתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם  .3.1
 .ההוראות המופיעות בדף זה

אל מערכת  , לשדרג את המטבח בזולניתן  כיצד : "בנושא טיפ ותמונהלשלוח כל משתתף יוכל  .3.2
 . טופס המופיע בעמוד הפעילותההאתר באמצעות 

טלפון וכתובת אי מייל  , כתובת, שם מלא: את הפרטים הבאים מלאבנוסף יהא על השולח ל .3.3
 (. ואימייל ישמשו לשם איתור הזוכה בלבד' טל, פרטי כתובת)

את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי מלא כי משתתף שלא י, מובהר בזאת .3.4
 .שהשתתף בפעילות ולא יהיה רשאי לזכות בפרס

או ספק הפרס יהיו רשאים לפסול על פי שיקול דעתם הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה /קשת ו .3.5
 . זה או בתנאי מתנאי תקנון/שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו

 

 איתור המועמדים לזכייה  .4

 .איתור המועמדים לזכייה ייעשה בהתאם לפרטי המשתתף כפי שאלו נשלחו אל קשת .4.1

באם . עשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמד לזכייה בפרסי ספק הפרסכי , יובהר .4.2
שעות   48ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  ספק הפרס או לא עלה בידי/לא אותר המועמד ו
, הוברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמו/ו, ממועד היוודע זהותו

 .ותעביר את פרטיו לספק הפרס לשם הענקת הפרס תבחר קשת את המועמד הבא אחריו

ובלא לגרוע מכלליות  לרבות, עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה .4.3
או העמדה לרשות הציבור /לפרסום שמו והטקסט אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו, האמור

לצילומו , או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום פרטיו האישיים כאמור/או מדיה סלולרית ו/באינטרנט ו
לולרית או מדיה ס/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/ולשימוש בצילומים במסגרת שידור ו

 . ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. או מדיה/ו

 הפרס .5

    סנדוויץ איכותי הדלתות  -גוף המטבחר מט 8-מטבח הרמוני פסים אפור כ זוכה אחד יקבל  .5.1
     כ"סה -תחתון : תוצרת גרמניה כולל סוקל ידיות רגליים לפי המפרט הבא EGGERפורמיקה 

  60מטר רץ גובה  3 -מגירות טריקה שקטה עליון 6הכולל (תוצרת גרמניה)מטר  4.60

וינתנו לזוכים , או נציגיו המוסמכים על פי הנהלים שנקבעו על ידו/י ספק הפרס ו"יסופק ע פרסה .5.2
 י נציג מטעם ספק הפרס בתיאום מראש לטלפון אותו מילא המשתתף כמצוין בסעיף "ע

. או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש הפרס/או בעיה ו/קשת לא תישא באחריות בגין תקלה ו .5.3
או תובענה כנגד קשת בקשר עם /דרישה ו, הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה

 . מימוש הפרס

או להתנות את /קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו .5.4
 .או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים/קת הפרס בתנאים נוספים והענ

האחריות בכל . או כל תקלה אשר תתגלה בו/או איכותו ו/קשת לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו .5.5
או מי מטעמו פוטרים את /הזוכה ו. מוטלת על  ספק הפרס( כולו או חלקו)הנוגע למימוש הפרס 

שיבוש , אי תקינות, קלקול, או תובענה לגבי כל נזק/דרישה ו, ל טענהאו כל מי מטעמה מכ/קשת ו
או אשר ייגרם בעקבות /או אשר יתגלה ו/אשר ייגרם ו, או כל פגם אחר/או איחור במימוש הפרס ו/ו

 .מימוש הפרס
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מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  .5.6
או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה /את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ואו שלא למסור /ו

 .מכל בחינה שהיא, שאינו כדין

 כללי .6

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, בהשתתפותו בפעילות מסכים .6.1
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא 

 . או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין/מסכים המשתתף ו, התקנוןאת 

או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של /קשת ו .6.2
על כל רכיביהן ולא תשאנה , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו, החשמל, רשת הטלפון

אשר יגרמו למשתתף , ב"מניעת רווח וכיו, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות, ותבאחריות להפסק
 .או בעקיפין/במישרין ו, בקשר עם ההשתתפות בפעילות

בתקנון ( שינויים סבירים)או לשנות את תנאיה /או לבטל את הפעילות ו/קשת רשאית להפסיק ו .6.3
 .על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, זה

על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר , לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילותקשת שומרת  .6.4
מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת , שיבוש, כי חלה תקלה

 .מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין

בקשר לפעולות  לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי, למען הסר ספק .6.5
לרבות , או עקיף/או בקשר לכל נזק ישיר ו/ו, או טעות כאמור לעיל/בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו

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

או /קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו .6.6
בין אם , או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות/או בעיה ו/בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו

 .צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך

 .ספק הפרס ובני משפחותיהם, ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת .6.7

 

 

 


