
 

 משחק נושא פרסים –"  כוכב נולד שופטים מהבית" תקנון לפעילות גולשים
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 הגדרות

ביום  2פעילות שתתקיים במקביל לשידור בערוץ  "פעילות"
, "(התכנית" )"כוכב נולד"של התכנית  71.2.2.72

 על בסיס, להחליט המשתתפיםובמסגרתה מתבקשים 
כל מתמודד ועל סמך היכרותם עם שופטי כוכב נולד  ביצועי

אם משתתף עבר או לא עבר את ה, ואופי התכנית
בנושא  "אמריקאית" העל שאל כן לענותהאודישנים ו

על השאלה  נכונה שענה וןהמשתתף הראש ".כוכב נולד"
ובזמן הקצר  וקבע נכונה אם המתמודד עבר או לא את 

 .זכה בפרסבכל טופס אודישן יביותר 

 ולקח בה חלק באמצעותלפעילות  נרשםבאתר אשר גולש  "משתתף"
 . להוראות תקנון זהאתר האינטרנט בהתאם 

מרחוב ראול ולנברג  51-178635-2 . פ.מ ח"בע  שידורי קשת "קשת"
 .תל אביב, רמת החייל 72

 מ"שידורי קשת בע             "ספק הפרס"

     
 www.mako.co.il:  אשר כתובתו היא makoפורטל  "האתר/אתר האינטרנט"

 משדה דבכרטיסי טיסה הלוך ושוב  ארבעהשובר לקבלת  "הפרס"
בהתאם ) 2.72למימוש עד אוקטובר  לאילתג "או נתב

 .(למצוין גבי השובר

 
או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר /בכל מקרה של סתירה ו

 . תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, ולרבות במהלך שידור התכנית בעיתונותהפעילות לרבות 

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

 כללי -הפעילות .  1

  :תיאור הפעילות .7.7

במהלך , ..:22-..:27בין השעות  71.2.72-הינה ביום ראשון ה" הפעילות תקופת" .א
 .שידור התכנית בלבד

במהלך תקופת הפעילות צופי התכנית יוכלו להשתתף בפעילות באמצעות גלישה  .ב
  .והשתתפות בה כמפורט להלן כניסה לעמוד הייעודי של הפעילות, לאתר האינטרנט

יפתח טופס  ,של מתמודד בתכנית לכל אודישןביחס , במהלך תקופת הפעילות .ג
הטופס יהיה נגיש "(. הטופס)"עילות באתר האינטרנט דיגיטלי בעמוד הייעודי של הפ

לסיום שידורו  יחדל להיות זמין בסמיכותו תחילת שידורו של כל אודישןבסמיכות ל
הזמן  מסך הטלוויזיהמודגש כי בעת שידור האודישן יוצג על גבי  .של כל אודישן

, זאתעם . שלאחרה לא ניתן יהיה לשלוח את הטופס, עד להחלטת השופטיםשנותר 
הזמן בו יתאפשר לשלוח את הטופס והזמן , הקביעה הסופית לגבי זמני הגישה לטופס

 .תהא על פי מערכות האתר בלבד, בו התקבל כל טופס

בטופס יתאפשר למשתתף לבחור האם המתמודד עבר את האודישן או לא וכמו כן  .ד
באמצעות בחירת  בנושא כוכב נולד "אמריקאית"יתבקש המשתתף להשיב על שאלה 

לאחר שמילא את הטופס . התשובה הנכונה מבין התשובות האפשריות שיוצגו בטופס
טופס יישלח וייקלט במערכות העל מנת ש" שלח"על המשתתף ללחוץ על הכפתור 

 .קשת
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במקום  למלאהמשתתף על  ,"שלח"וטרם ילחץ המשתתף על הכפתור , בראש הטופס .ה
ל "כתובת דוא, עיר מגורים ,שם משפחה, שם: פרטים אישיים הכוללים המיועד לכך

לא  באופן מלא ונכוןללא מילוי הפרטיים האישיים "(. הפרטים האישיים)" וטלפון
 .תתאפשר השתתפות בפעילות או זכייה בה

האם המתמודד עבר שיענה נכונה בזמן המשתתף הראשון , אודישן/ביחס לכל טופס .ו
בכפוף ) יזכה בפרס, כן השיב נכונה על השאלה שהופיעה בטופסאת האודישן או לא ו

  .(לתנאי תקנון זה

לרבות חוק הגנת , בהתאם להוראות החוקהאישיים קשת תעשה שימוש בפרטים  .7.2
קשת תעשה שימוש  .נת הסכמתך לשימוש זה/ה נותן/ואת, 7897 –א "התשמ, הפרטיות
ורק לשם איתור המשתתפים הזוכים ל שהוזנו על ידי המשתתפים אך "או בדוא/בטלפון ו
 .בפעילות

 .או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי/תהא רשאית להאריך ו קשת .7.1

 הזוכים בפרס .2

האם המתמודד עבר את שיענה נכונה בזמן המשתתף הראשון , אודישן/ביחס לכל טופס .2.7
בכפוף לתנאי ) רסיזכה בפ, האודישן או לא וכן השיב נכונה על השאלה שהופיעה בטופס

מודגש כי קשת בלבד הינה הפוסקת והקובעת לגבי מהן התשובות הנכונות (. תקנון זה
 . שאלות שיישאלו במהלך הפעילותל

קשת תהא רשאית לשלול זכאותו של משתתף  .אחד בלבד משתתף יוכל לזכות בפרסכל  .2.2
 .בפרס אם נודע לה כי בן משפחתו מדרגה ראשונה זכה בפרס במסגרת הפעילות

לא ייחשב כמי שהשתתף  ,משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש .2.1
 . בפרס זכאותו וקשת תהא רשאית לשלול, בפעילות

שסופק ל "לכתובת הדוא בהודעהאו /טלפונית ו עשהיי ,הענקת הפרס לצורך יםאיתור הזוכ .2.2
שנים תשלח  79-בן למטה מהוא  שהזוכהככל . על ידי הזוכים בעת השתתפותם בפעילות

את הטלפון של אחד ההורים או  ספקתבקש ליבה  ל"הדואהודעה לכתובת  אליו
 ליצור עימם קשר לצורך הענקת הפרס או תיאוםתוכל  קשתאפוטרופוס חוקי על מנת ש

 .איסוף הפרס

אם לא יאותר המועמד . קשת תעשה מאמץ סביר על מנת לאתר את המועמד לזכייה בפרס .2.2
, או לא עלה בידי קשת ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של שבועיים ממועד היוודע זהותו/ו
קשת תהא , או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמו הוברר שלא עמד בתנאי תקנון זה/ו

 . לפרסרשאית לשלול זכאותו 

תהא , בכל מקרה בו נשללה זכאותו של זוכה בפרס על ידי קשת בהתאם להוראות תקנון זה .2.2
קשת רשאית להעביר את הפרס למשתתף שדורג במקום הבא אחריו ובכל מקרה לא תהיה 

או לכל משתתף אחד כל טענה בקשר לשלילת /זכות לזוכה שנשללה ממנו זכאותו לפרס ו
 .העברת הזכאות לפרס למשתתף אחר-או אי או העברת/זכאות זוכה בפרס ו

 הפרס .3

 לאילתג "או נתב ארבעה כרטיסי טיסה הלוך ושוב משדה דבשובר לקבלת  זוכהכל הפרס ל .1.7
מודגש  .(בהתאם למצוין גבי השובר) 2.72למימוש עד אוקטובר , בטיסה של ישראייר

, ומובהר כי קשת הינה ספקית הפרס בלבד ואחריותה מתמצית באספקת הפרס לזוכה
ולא תהיה לקשת כל אחריות בקשר ( כפי שהוא) AS ISהפרס מסופק . במצב בו הפרס נרכש

כפי שמפורט , או כל היבט אחר הקשור לפרס/ו מימושו, תפקודו, תקינותו, למצב הפרס
 .להלן

נה מבטיחה ואינה יכולה להבטיח יכולתו של זוכה בפרס לממש מודגש ומובהר כי קשת אי .1.2
וייתכן שיידרש לחתום על מסמכים , מימוש הפרס הינו באחריות הזוכה בלבד. את הפרס

 .או לעמוד בתנאים אחרים הכרוכים במימוש כרטיסי הטיסה/או להציג דרכון בתוקף ו/ו

או  תל אביב, רמת החייל 72ברג רחוב ראול וולנ, הפרס יוענק לזוכים במשרדי שידורי קשת .1.1
 . בכל דרך אחרת עליה תודיע קשת לזוכים

הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף או בשווה , הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה .1.2
קשת שומרת לעצמה את  .החלפה או המרה, הפרסים לא ניתנים לשינוי. כסף או לפרס אחר
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או להתנות את הענקת הפרסים /ובכל עת והזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא 
 .בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים

יהיה חייב הזוכה להמציא  79במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל  .1.2
. הפרסאת  לקבלהמאשר לקטין הזוכה , או מאפוטרופוס חוקי, אישור חתום מהוריו קשתל
  

ללא אפשרות  יםהפרסהסופי של  םבוע את זמן מימושאת הזכות לק השומרת לעצמקשת  .1.2
טענות בקשר  או/ו שא באחריות בגין איחור במימוש הזכייהתלא  קשת. ערעור על כך

 .למימוש הפרס או טיב הפרס

או ביכולתו /ו בו תגלהאו כל תקלה אשר ת/ו ואיכות או/ו קשת אינה אחראית לטיב הפרס .1.1
כפופה ומוגבלת לאחריות , ככל שקיימת ,אחריות לפרסה .של הזוכה לממש את הפרס
, המשתתפים. או במסמך תנאים שסופק יחד עם הפרס עצמו/המצוינת על גבי הפרס עצמו ו

או תביעה לגבי כל /או כל מי מטעמה מכל טענה ו/פוטרים את קשת ו, ים/לרבות הזוכה
שר ייגרם א, או כל פגם אחר/או איחור במימוש הפרס ו/שיבוש ו, אי תקינות, קלקול, נזק

או בקשר עם מימוש /ו או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס/או אשר יתגלה בו ו/לפרס ו
 .הפרס

או /לעכב ו בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .1.9
 .לבטל את מסירת הפרס

הפרס לידי קשת רשאית שלא למסור את , מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .1.8
  .מכל בחינה שהיא, אינו כדיןשמי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר כלשהו וכן לא יינתן זיכוי ..1.7
 .כספי

 

 כללי .4

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, בהשתתפותו בפעילות מסכים .2.7
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא 

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

מה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה או מי מטע/קשת ו .2.2
על כל רכיביהן ולא , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו, החשמל, של רשת הטלפון

אשר , ב"מניעת רווח וכיו, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות, תשאנה באחריות להפסקות
 .או בעקיפין/שרין ובמי, יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות

על פי שיקול , מכל סיבה שהיא, או לבטל את הפעילות בתקנון זה/קשת רשאית להפסיק ו .2.1
 .דעתה הבלעדי

לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר , למען הסר ספק .2.2
או בקשר לכל נזק ישיר /ו, או טעות כאמור לעיל/לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו

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

קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו  .2.2
או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך /או בעיה ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/ו

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

 .ובני משפחותיהם כותבי השאלות, ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת .2.2

 


