
 

 4באח הגדול " שאלות מהבית לדיירי האח"לפעילות תקנון 

 הגדרות .1

שאילת שעניינו  WEBדרך מצלמת  קצר לצלם סרטוןלגולשים הצעה  "פעילותה"
ולהעלותו לאתר  4האח הגודל עונה  שאלה המופנית לאחד מדיירי

מצחיק , שנון, המטרה היא שהסרטון יהיה מקורי. כהגדרתו להלן
 .ולשימושה של קשת וספק הפרס ללא תמורהויועמד לרשות הציבור 

או גולשי אתר האינטרנט אשר נרשמו לתחרות דרך אתר /צופי התוכנית ו "משתתף"
 .האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה

 .מ"חברת שידורי קשת בע    "    ספק הפרס לזוכה"

 www.mako.co.il:  אשר כתובתו היא אתר שידורי קשת      "האתר"

  4נת הסרטון במהלך התכנית האח הגודל עונה הקר " הפרס"

              

 פרשנות .2

 . לצרכי פרשנותתשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .1.2

 כללי - פעילותה .3

 -היום החל מהפעילות תתקיים . במסגרת אתר האינטרנט תוצג הפעילות כהגדרתה לעיל .1.2
 למתחם הפעילות סרטוניםלהעלות  ים/יוכל המשתתףאז  ,11.1.1.21ליום ועד  21.1.1.21

  "(.פעילותתקופת ה: "להלן) באתר

או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול /מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו .1.1
 .דעתה הבלעדי

 בפעילותהשתתפות  .4

שם , שם) משתתף יתבקש למלא את פרטיוה: ההשתתפות בפעילות מותנית ברישום באתר .4.2
 (מייל, טלפון, פחהמש

משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי שהשתתף  .4.1
 .  ולא יהיה רשאי לזכות בפרסים סרטונו לא יועלה לאתר והוא ,בפעילות

הזכייה בפרס על ידי משתתף מותנית ; שנים ומעלה 21למשתתפים בני  תמיועד התחרות .4.1
 . שנים ומעלה 21 אפוא בכך שגיל המשתתף הינו

 

 הזוכהואיתור  הפרסים .5

, בין היתר, היו שלהם שהשאלותבמקום הראשון  זוכים 13 עד ובתום הפעילות ייבחר .1.2
קשת והיא בלבד תהיה רשאית להכריז על אל  המעניינות ביותר מבין כל השאלות שנשלחו

זוכים  13ון מובהר כי ייתכן ולא ייבחרו במקום הראש .הזוכה והדבר לא יהיה נתון לערעור
אם מטעמים של אי עמידה בתנאי התקנון ואם עקב שיקול דעתה המקצועי של קשת )

עוד מובהר כי בין הסרטונים הזוכים שישודרו במסגרת התכנית (. בבחירת הסרטונים הזוכים
תהא קשת רשאית לשלב סרטונים הכוללים שאלות של מי שלא השתתפו כלל , 4האח הגדול 

 .בפעילות

 זכייתועל מסמך המאשר את  זוכה או בא כוחוחתימה של ה :םהינ מוש הפרסמיל םתנאיה .1.1
וכן , בכל מדיה, וקולו תמונתו, מגוריויישוב /עיר, לפרסם את שמו המלא לקשתוהמתיר 

 .מתיר לקשת לעשות כל שימוש בסרטון הזוכה בכל פלטפורמה ובכל מדיה ללא הגבלת זמן
 .לזכות בפרסל לא יוכל "משתתף שלא ימלא את התנאים הנ

להתנות את מתן הפרס בצילום מחדש של , לפי שיקול דעתה הבלעדי, קשת תהא רשאית .1.1
על ידי ( לפי שיקול דעת הבלעדי של קשת, לרבות דרישה לביצוע שינויים בסרטון)הסרטון 
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ככל שהמשתתף לא יסכים . במועד ובאופן שייקבע על ידי קשת, או מי מטעמה/קשת ו
 .לא יזכה המשתתף בפרסמור כא לצילום הסרטון מחדש

באמצעות הפרטים  תעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמדים לזכייה קשת .1.4
או /ו, זכייהודעת הה עמרג שעות 14באם לא אותר המועמד לזכייה תוך . שהושארו באתר

תבחר אותה  זוכיםשלא עמד בתנאי תקנון זה ייבחר המועמד הבא אחריו מתוך רשימת ה
 .האינטרנטאתר  מערכת

 

 םכלליתנאים  .6

המשתתף מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ו, מסכים פעילותתתפותו בשהב .3.2
וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון התקנון  את הוראותעצמו  מקבל על

 . זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין

בכל מדיה בה לרבות  ,יםהמשתתפים המצולמתהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של קשת  .3.1
  .(יזיוניתוטלואו /אינטרנטית ו, ריתאסלול)תבחר 

או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של /וקשת  .3.1
על כל רכיביהן ולא תשא באחריות , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו האינטרנט
 אשר יגרמו למשתתף, ב"וכיומניעת רווח  ,תהוצאו ,נזקים, ניתוקים, הפרעות, להפסקות

 .או בעקיפין/ובמישרין , בפעילותבקשר עם השתתפות 

על קשת ייקבעו על ידי , פעילותהתנהל תאשר בהן  פעילותהימי לרבות מספר , פעילותהמשך  .3.4
 . פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור

( שינויים סבירים) התנאי או לשנות את/ו פעילותאו לבטל את ה/רשאית להפסיק ו קשת .3.1
 .על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, בתקנון זה

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .3.3
או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך /או בעיה ו/תקלה וו ובנוגע לכל או בקשר עמ/ו

ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל  בתקנון זה ובין אם לאובין אם צוינו במפורש , פעילותה
 .כך

 .ובני משפחותיהם הפרס ספקי עובדיכן על ו קשתאסורה על עובדי  פעילותההשתתפות ב .3.6

או אחר אשר /או רכוש ו/לכל נזק גוף ו ףאינם אחראים כלפי המשתת האו מי מטעמ/קשת ו .3.1
או /כלשהו ו טובת הנאה/בפרס ואו בשל זכיית/ו פעילותהאו לאחר עקב /ולמשתתף ייגרם 

 .פעילותהאו נזק שנגרם במהלך /ו פעילותב ועקב השתתפות

 המועלה לאתר התוכן .7

 כןאינה  עושה  והיא הפעילות במסגרת לאתר המועלים התכנים על לפקח מחויבת אינהקשת  .6.2
קשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין בתוכן המועלה לאתר ולהסירו אם לפי , עם זאת. בפועל

ביצוע פעולות . או מכל טעם אחר שהוא התקנוןשיקול דעתה הבלעדי הוא מפר את תנאי 
 המועלהממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של קשת בקשר לפיקוח על התוכן 

 .באתר

כתוצאה  משתתףלשייגרם , כספי או אחר, כל נזק ישיר או עקיףאחראית ל קשת לא תהא .6.1
לאתר  האו כתוצאה מכך שהתוכן שהעל, באתר או בכל מקום אחר השהעלמפרסום החומר 

גם , האפשרות להעלות תוכן לאתר נוממאו כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה , הוסר או נערך
 .שות נזקיםאם קשת או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרח

המקורית המשתתף מצהיר ומתחייב כי הסרטון שיועלה לאתר ותוכנו הינם פרי יצירתו  .6.1
 .והבלעדית וכי לצד שלישי כלשהו אין כל זכות מכל סוג שהוא בסרטון

 .חסוי או אישי, אינו סודי המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן המועלה על ידו לאתר .6.4

בגין כל תביעה , מייד עם דרישתה הראשונה, שתאת קאו לשפות /לפצות ו מתחייבהמשתתף  .6.1
 .או נזק בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר/או דרישה ו/ו

 

 תכנים אסורים .8
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שאינו חוקי או כל תוכן אחר הנכלל במסגרת להעלות לאתר תוכן  המשתתף אינו רשאי .1.2
 :התכנים הבאים 

 .פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצר  .1.1

אלא אם הזכויות לגבי חומר , או חוקים לגבי פרסום, קניין רוחניחומר המוגן באמצעות חוקי  .1.1
או שקיבל את ההסכמות הדרושות כדי לעשות , תובשליטאו  המשתתף זה נמצאות בבעלות

 .זאת

 .פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב, תכנים המהווים לשון הרע על אדם  .1.4

ויות החוקיות של אנשים איום או כל הפרה אחרת של הזכ, מעקב, הטרדה, גידופים, השמצה .1.1
 .לרבות פגיעה בפרטיות, אחרים

 .מגונים או לא חוקיים, משמיצים, גסים, ראויים-פרסום של כל חומר או מידע לא .1.3

כנגד אדם אחד או קבוצה , שנאה או אלימות, פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה .1.6
 .או אומה, עדה, נטייה מינית, מין, דת, על בסיס גזע, אחת

להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על , לשדל, כנים שהם בגדר דבר העלול לעודדת .1.1
 .פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית

 .אחרים משתמשים אישיים של פרטים .1.8

או תקנות   תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים ..1.2
  .כלשהם

 .השימוש באתר את ים או למנוע מהםתכנים העלולים להגביל אחר .1.22

לרבות , תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר .1.21
ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות , ב"קבצים המכילים וירוסים וכיו

 (.2881 -א "התשנ, כמוגדר בחוק המחשבים)מחשב 

ים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובל .1.21
 .ומשתמשי האינטרנט בכלל, במשתמשי האתר בפרט

 
 קניין רוחני .8
 

המשתתף מצהיר ומתחייב כי הסרטון שיועלה לאתר ותוכנו הינם פרי יצירתו המקורית  .8.2
וככל שיש לצד שלישי , והבלעדית וכי לצד שלישי כלשהו אין כל זכות מכל סוג שהוא בסרטון

ת כלשהי כאמור הוא קיבל את הסכמתו בכתב להשתתפות בפעילות בהתאם לתנאי תקנון זכו
 .זה

, ללא תמורה  מטעמה רישיוןמקנה לקשת או למי  המשתתף פרסום העלאת הסרטון לאתרב .8.1
להציג , לשדר, לרבות , בכל דרךסרטון בבלתי מוגבל בזמן ובלתי ניתן לשלילה להשתמש 

ברשתות , במדיות דיגיטאליותלעשות שימוש , ערוךל, לעבד, לבצע בציבור, לציבור
ובכלל זה גם , כבלים ולווין, סלולארית, חוטית-אל, לרבות תקשורת חוטית, התקשורת

במקרה שקשת או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים 
מוש יאוזכר כיוצר יכי שלמעט הזכות , למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין .כאמור

 . הסרטון כמקובל במדיות השונות

עבור השימוש בתוכן שהועלה  פיצוי או תמלוגים, כל תמורה משתתףלא תשולם לכי , מובהר .8.1
 .כנאמר בתנאים אלה, לאתר

 
 פיקוח .11

קשת , עם זאת. ואין היא עושה זאת, לקשת אין מחויבות לפקח על התכנים המועלים לאתר .2..2
לפי , או או להסירו באופן מיידי/יין בתוכן המועלה לאתר ושומרת לעצמה את הזכות לע

 .או אחרי העלאת התוכן לאתר/לפני ו, שיקול דעתה הבלעדי

 נולאתר או למנוע ממ שיעלהמסכים לכך שקשת תהיה רשאית להסיר תוכן  המשתתף .1..2
במידה ופעל בניגוד לכללים אלה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, מלכתחילה לפרסם תוכן באתר

לחסום את , על פי שיקול דעתה הבלעדי, קשת תהיה רשאית, כמו כן. מכל טעם שהואאו 
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ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של . להשתמש באתר ויכולת
האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת . קשת בקשר לתכנים המועלים לאתר

 .שמסרם לפרסום תףמהעלאתם לאתר חלה על המשת

 
 דין וסמכות שיפוט .22

זה או  מתקנוןלבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת  .22.2
 .הנוגעת לו

 


