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

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

 .11.0.1911 ראשוןעד ליום ו 90.90.1911 שישי החל מיום :הפעילותתקופת  .1.1

  :והפרסים תיאור הפעילות .1.1

  www.mako.co.ilבכתובת  makoהפעילות תתבצע במסגרת אתר האינטרנט 
 _.makoland)"האתר"( במתחם___

 מראה מראהתתבקש לענות על חידון קצר בנושא הסרט "עילות באתר הפבמסגרת 
מגיע דווקא לי  אלה: "מדועלכתוב תשובה לשבנוסף תתבקש " האמיתיהסיפור  –

 "האמיתיהסיפור  – מראה מראהבפרס: כרטיס זוגי לסרט "לזכות 

 .להנחיות המופיעות בעמוד הפעילות באתר בהתאם ימלא את תשובותיו  משתתףה

 וכתובת דואר.בנוסף יימלא המשתתף שם מלא 

 

 בפעילות השתתפות. 

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

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

 מבין ומסכים להם.

רש לא תיחשב כמי שהשתתף ן כנדהאישיים באופן מלא ונכו ךאת פרטיככל שלא תשלח  .1.1
 בפעילות ולא תוכל לזכות בפרס.

קשת ו/או ספק הפרס יהיו רשאים לפסול על פי שיקול דעתם הבלעדי את הענקת הפרס  .1.1
 לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה. 

  איתור המועמדים לזכייה .2

 את הפרס בדואר רשום לכתובת שהזנת. הזנת כתובת למשלוח דואר, תשלח קשתשככל  .1.1

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

 .לתנאי תקנון זהתחשב להסכמת הזוכה  פעילותצם ההשתתפות בע .1.0

 הפרס  .1

  119911191בע"מ. ח.פ  פורום פילםספק הפרס:  .0.1

את הכרטיסים . "האמיתיהסיפור  – מראה מראהכרטיסים זוגיים לסרט " 19הפרס:  .0.1
 11.91.1911למימוש עד ה'. בתוקף -בימים א' ניתן לממש ברשת רב חן וביס פלנט

 כולל חופשת פסח. לא תקף בחוה"מ ובערב חג.

  פרס.מימוש הבקשר עם לך או נזק שייגרם  תקלה באחריות תהיה אחראית על לא קשת .0.0

 תימסר הודעה על כך למשתתפים.ואם תעשה כך לשנות את הפרס  תוכלקשת  .0.1

 האחריות .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס תהיהלא קשת  .0.1
זוכה ו/או מי מטעמו ה ספק הפרס. מוטלת על למימוש הפרס )כולו או חלקו(  בכל הנוגע

לגבי כל נזק, קלקול, , דרישה ו/או תובענה מכל טענה הפוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמ
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חור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר אי תקינות, שיבוש ו/או אי
 יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

לקבוע משתתף שלא  תרשאי תהא מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת .0.1
שהגיע אליו במעשה שזכה בו לכאורה ו/או למסור את הפרס לידי מי כזוכה ו/או שלא 
 ינו כדין, מכל בחינה שהיא.אשעבירה או במעשה 

 כללי .4

בהתאם לשיקול דעתה ובלבד שתינתן על  הפעילות תקופת את לקצראו  להאריך תוכל קשת .1.1
  כך הודעה באתר.

 וקראהורי או האפוטרופוס החוק שלי מסכים, מאשר ומצהיר כי אני בפעילות  יתתפותשהב .1.1
ללא כל  התקנון  ראותאת הו עצמי  מקבל עלוהסבירו לי את האמור בו. אני את התקנון 

מסכים אני ,את התקנון תיקראשבלי בהשתתפותו בפעילות  תיחלתהאני מאשר שאם  .סייג
 לכל דבר ועניין.  אותי כי תקנון זה יחול עלי ויחייב

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה  האינ המי מטעמו/או קשת  .1.0
תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא  של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי

אשר מניעת רווח וכיו"ב,  ,הוצאות ,נזקיםתשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
 ., במישרין ו/או בעקיפיןפעילותבקשר עם ההשתתפות ב יגרמו למשתתף

 (שינויים סבירים) הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה תירשאקשת  .1.1
 הבלעדי. הקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתבת

במקרה בו  ה, על פי שיקול דעתמהפעילותאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .1.1
יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את 

 באופן תקין.פעילות או מלערוך את הפעילות היכולת מלהשתתף ב

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית א הפוסקת תהקשת  .1.1
  רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ

 ובני משפחותיהם., ספק הפרס קשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .1.1

 

 


