
 

 
 "סיפורי איש היער"לפעילות תקנון 

 

 לתנאי תקנון זהמסכים המשתתף בפעילות  והשתתפותב
 כללי -פעילות ה .1

תקנון זה לפרסומים ב  הוראותהסתירה או אי התאמה בין  שתהיהמקרה ב .1.1
 הן שתקבענה. המשחק הוראות תקנון זה עלאחרים כלשהם 

 .1.1211..1 ראשוןועד ליום  5.21.1211 ראשוןהחל מיום  :הפעילותתקופת  .1.1

  :והפרסים תיאור הפעילות .1.1

)"האתר"(   www.mako.co.ilבכתובת  makoהפעילות תתבצע במסגרת אתר האינטרנט 
 .דנמקול במתחם

ציור בהשראת הספר "סיפורי לשלוח  תתבקש עילות באתר הפבמסגרת  :ראשוןשלב 
  איש היער" 

באמצעות כתובת המייל  אל מערכת האתרתשלח  ציירתש הציוראת 
contact@makoland.co.il  להנחיות המופיעות בעמוד הפעילות באתר בהתאם . 

על פי שיקול דעתה  ,)"קשת"( בע"מקשת דורי ישתבחר  תקופת הפעילות שךבמ
בנוסף  "(.שלושת הזוכים)"שישלחו המשתתפיםמעניינים ומקוריים ציורים  שלושה
שלושת ל שציורים . ה"(נבחרי שלב א)להלן "בפעילות משתתפים נוספים  12תבחר 

"סיפורי איש היער" ו  :מהם יזכה בשני ספריםכל אחד ו הזוכים יוצגו באתר
בספר כל אחד הזוכים הנוספים יזכו  12  "הרפתקאות דוד אריה בקוטב המערבי"

 היער" "סיפורי איש

  

 בפעילות השתתפות .2

 לא יהיה זכאי לזכות בפרס. 11-משתתף בן למעלה מ .1.1

שנים, השתתפות בפעילות כפופה לאישור והסכמה של  11-ככל שהינך בן למטה מ .1.1
 אחד מהוריך או של האפוטרופוס החוקי שלך.

הנך מתחייב, כי קיבלת את הסכמת הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לצורך  .1.1
בפעילות, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה והסבירו לך את הדברים השתתפות 

 הכתובים בו, ואתה מבין ומסכים להם.

ששלחת במסגרת  ציוראתה, והוריך או האפוטרופוס החוקי שלך מתחייבים, כי ה .1.1
 אותו בעצמך.  ציירתפעילות זו, הוא מקורי שלך ו

אתה ו/או הוריך ו/או אתה, והוריך או האפוטרופוס החוקי שלך מתחייבים, כי  .1.5
ששלחת במסגרת  הציורהאופוטרופס החוקי שלך הינם הבעלים הבלעדיים של 

כוללים  שהציורפעילות זו, היא בבעלותך הבלעדית ואין לאחר כל זכויות בה. ככל 
אנשים נוספים, אתה ו/או הוריך או האופוטרופס החוקי שלך קיבלו את הסכמתם 

 . הציורלשליחת והצגת 

באתר במסגרת מתחם  והציור מעניקה לקשת את הזכות להציג עצם שליחת .1.2
תהיה אתה והוריך או  שתעלה כל טענה או תביעה בקשר לציור ככל הפעילות.

 האופוטרופס החוקי שלך לכל טענה או תביעה כזו.

 . דואר מלאה וכתובת מלא שםאת הפרטים הבאים:  עליך לשלוחיהא  ציורל בנוסף .1.2

רש לא תיחשב כמי האישיים באופן מלא ונכון כנד ךאת פרטיככל שלא תשלח  .1.1
 שהשתתף בפעילות ולא תוכל לזכות בפרס.

קשת ו/או ספק הפרס יהיו רשאים לפסול על פי שיקול דעתם הבלעדי את הענקת  ...1
 הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה. 

  איתור המועמדים לזכייה .3
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כתובת למשלוח דואר, תשלח קשת את הפרס בדואר רשום לכתובת הזנת שככל  .1.1
 שהזנת.

קשת לא תהיה אחראית לפרס שלא יאסף מרשות הדואר או שנשלח לכתובת  .1.1
 שהוזנה או נמסרה על ידי ההורים או האפוטרופוס החוקי אך הינה שגויה.

 .לתנאי תקנון זהתחשב להסכמת הזוכה  פעילותצם ההשתתפות בע .3.3

 הפרס  .4

 511700125 .הפרס: כנרת זמורה ביתן דביר בע"מ  ח.פשם ספק  .4.1

הספרים "סיפורי איש היער" ו : מקומות הראשוניםזוכים בההפרס לשלושת 
 . "הרפתקאות דוד אריה בקוטב המערבי"

 הזוכים הנוספים)"נבחרי שלב א'(  הספר "סיפורי איש היער". 12הפרס ל 

מימוש בקשר עם  ךלאו נזק שייגרם  תקלה באחריות תהיה אחראית על לא קשת .1.1
  פרס.ה

 תימסר הודעה על כך למשתתפים.ואם תעשה כך לשנות את הפרס  תוכלקשת  .1.1

 .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס תהיהלא קשת  .1.1
זוכה ה ספק הפרס. מוטלת על למימוש הפרס )כולו או חלקו(  בכל הנוגע האחריות

, דרישה ו/או מכל טענה הפוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמו/או מי מטעמו 
לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל תובענה 

 פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

לקבוע שלא  תרשאי תהא קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .4.5
שהגיע שזכה בו לכאורה ו/או למסור את הפרס לידי מי משתתף כזוכה ו/או שלא 

 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שאליו במעשה עבירה או במעשה 

 כללי .5

בהתאם לשיקול דעתה ובלבד  הפעילות תקופת את לקצראו  להאריך תוכל קשת .5.1
  באתר. שתינתן על כך הודעה

הורי או האפוטרופוס החוק מסכים, מאשר ומצהיר כי אני בפעילות  יתתפותשהב .5.1
 את הוראות עצמי  מקבל עלוהסבירו לי את האמור בו. אני את התקנון  וקראשלי 

 תיקראש ילבבהשתתפותו בפעילות  תיחלתהאני מאשר שאם  .ללא כל סייג התקנון 
 לכל דבר ועניין.  אותי מסכים כי תקנון זה יחול עלי ויחייבאני ,את התקנון

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן  האינ המי מטעמו/או קשת  .5.1
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל 

 ,הוצאות ,נזקיםרכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
, במישרין פעילותפות בבקשר עם ההשתת אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיו"ב, 

 .ו/או בעקיפין

שינויים ) הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה תירשאקשת  .5.1
 הבלעדי. הבתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת (סבירים

 ה, על פי שיקול דעתפעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .5.5
במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע 

 באופן תקין.פעילות או מלערוך את הפעילות ממשתתפים את היכולת מלהשתתף ב

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר פעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .5.2
ו/או כל מצב בלתי צפוי תקלה ו/או בעיה ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ובמהלכ
  רשייווצ

 ובני משפחותיהם., ספק הפרס קשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .5.2

 

 


