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 הגדרות .1

 
את בחור למשתתפים יוכלו ה  בהפעילות  פעילות""

התקליטנית האהובה עליהם ביותר ולנמק 
תיעשה מתוך רשימת  הבחירהתשובתם. 
 שתוצג באתר הפעילות. תקליטניות

פעילות דרך ישתתף בבאתר אשר   גולש כל "משתתף"
 תקנון זהאתר האינטרנט בהתאם להוראות 

שנים או יותר. מובהר, כי  81ואשר הינו בן 
לא יוכל  81משתתף אשר הינו מתחת גיל 

 לזכות בפרס.

 

ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
 58-831875-1ח.פ ., תל אביברמת החייל 81

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

  Dana ve Anatכרטיס יחיד למסיבת הליין                                      לזוכה "הפרס " 

 553959873, מס' שותפות: לסביזנס                                     "ספק הפרס"             

 , בהתאם להוראותבפעילותמשתתף אשר זכה  "הזוכה"
 תקנון זה.

 בחרונשהאהובות ביותר  חמשת התקליטניות " יי'ג שי 5 טופ "
 ע"י המשתתפים. 

 

 

 פרשנות 
 

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

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

 לצורכי פרשנות. 
 

 כללי -הפעילות   .2

)להלן:  81:11בשעה  81.8.1181 חמישיועד ליום  81:11בשעה  7.8.1181 שלישיהחל מיום  1.8
להאריך ו/או לקצר את  תהא רשאימערכת האתר תמובהר בזאת, כי  "תקופת הפעילות"(.

 הבלעדי. התקופת הפעילות על פי שיקול דעת
 

 
התקליטנית ולנמק את בחירתם עבור וכלו המשתתפים לבחור במסגרת הפעילות, י 1.1

 שיוצגו בפניהם באתר הפעילות.  תקליטניות 71 רשימה של  מתוך האהובה עליהם 

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


שיזכו כל  משתתפים חמישה בתום תקופת הפעילות תבחר קשת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי 1.7
 81.8.81שתתקיים בתאריך Dana ve Anat של הליין למסיבה השנתית אחד בכרטיס יחיד 

משתתף לזכות בפרס פעם  יובהר כי יוכל תל אביב.   853סלמה ברוחב  "בלוק"במועדון ה
 אחת בלבד.

 
 
 

 השתתפות בפעילות .3

וינמק את  לדעתו התקליטנית הטובה ביותרייכנס לאתר הפעילות ,יצביע עבור המשתתף  7.8
טלפון וכתובת אי , שם מלא הפרטים הבאים:את  למלאהמשתתף על  ,בנוסף בחירתו. 

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

 

מובהר בזאת, כי משתתף שלא ישלח את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא  7.1
 ייחשב כמי שהשתתף בפעילות, ולא יהיה רשאי לזכות בפרס. 

 

 בחירת הזוכים .4

גולשים לפי שיקול דעתה הבלעדי של חמישה יבחרו  ,בתקופת הפעילות מבין המשתתפים 1.8
 ושלחו את פרטיהם.  קשת, שהצביעו

 לא יוכל לזכות פעם נוספת. –אין כפל זכייה. משתתף אשר זכה בפעילות   1.1
 

 
 

 הפרסים .5

אשר  חמישה משתתפים  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  תבחר קשתבתום תקופת הפעילות  5.8
 :Dana ve Anatשל הליין  למסיבה השנתית יחידבכרטיס יזכו 

"SHE.J - the best women DJs in town" 

 תל אביב.  3במועדון הזיזי קרליבך  81.8.81בתאריך  ףהכרטיס תק  5.1

 לספק הפרס.  ופרטיהםקשת תעביר את שמות הזוכים  5.7

על פי הנהלים שנקבעו על ידו, ו/או נציגיו המוסמכים  ספק הפרסע"י  ויסופק הכרטיסים 5.1
 . במקום לאחר הצגת תעודה מזההבעמדת הרשימות לזוכים  וענקווי
 
 

 באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה. אתישלא קשת  5.5

את הזכות לשנות את הפרס מכל  םלעצמ יםו/או ספק הפרס שומר קשת 5.8
שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים  סיבה

 .למשתתפיםו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

המשתתף שיזכה בפעילות מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר  5.3
הא רשאי ת קשתלפרסום שמו וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות. 

לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרס, לרבות תצלומם, במדיות 
 בחר. תהשונות, וכן לפרסם את תיאור הפרס, הכל בכל דרך ואופן בה 

לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה  תאיאחר האינ קשת 5.1
בו. האחריות לטיב הפרס וכל תקלה בו מוטלת על ספק הפרס. 

 הו/או כל מי מטעמ קשתהמשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את 
מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או 

או כל פגם אחר, אשר ייגרם איחור במימוש הפרס ו/או בטיב הפרס ו/
 ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.



מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה  5.9
 עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

ו/או ספק  קשתמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין,  5.81
את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה הפרס יהיו רשאים שלא למסור 

 עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 

 כללי  .6

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה   8.8
להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם 
אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים 
המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 

 ועניין. 

מה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו קשת ו/או מי מטע 8.1
לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או 
תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, 
ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף 

 שרין ו/או בעקיפין.בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במי

בתקנון זה, מכל סיבה ית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות קשת רשא 8.7
 שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות  8.1
כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור 

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

קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה  8.5
שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל 

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

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת וההפקה ובני  8.8
 משפחותיהם.


