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 הגדרות .1

סרטון וידאו שבו הם במסגרתה ישלחו המשתתפים תחרות  "תחרות"
קאובוי של "את לחן השיר  מבצעים בדרך מקורית

 .הכל בהתאם לאמור בתקנון זה ,"שושנים

אשר נרשמו  ,גולשי אתר האינטרנטאו /ו צופי התכנית "משתתף"
או צורפו  בהתאם לתקנון זה ך אתר האינטרנטלתחרות דר

 . לתקנון 7.4לתחרות על ידי צוות האתר כאמור בסעיף 

 .מ"חברת שידורי קשת בע "קשת"
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 פרשנות .2

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים /בכל מקרה של סתירה ו .2.2
 . תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות

 . לצרכי פרשנותתשמש לשם נוחיות בלבד ולא  הינהחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים ה .2.2

 כללי -תחרות ה .3

יהיה להשתתף בתחרות באמצעות אתר האינטרנט  ניתן 22.2.22יום ועד ל 26.4.22מיום  החל .3.2
 "(. תקופת התחרות: "להלן)

במסגרת התחרות יעלו המשתתפים בתחרות סרטון ווידיאו בו הם מבצעים בדרך מקורית את  .3.2
ייבחרו הזוכים , מבין המשתתפים שהעלו סרטונים כאמור". של שושניםקאובוי "לחן השיר 

 .להלן 0בתחרות בהתאם לאמור בסעיף 

או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול /מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו .3.3
 .דעתה הבלעדי

 

 בתחרות השתתפות .4

ויקרא את  רותתחיכנס לאתר האינטרנט ולמתחם ה, בתחרותמשתתף אשר יחפוץ להשתתף  .7.2
 .לתחרותהמוביל אותו  הקישורעל יאשר אותן באמצעות הקשה ו ההוראות המופיעות בדף זה

מתחייב המשתתף כי  22ככל שהמשתתף הינו מתחת לגיל . 22המשתתף מצהיר שהינו מעל גיל  .7.2
. קיבל את אישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להשתתף בתחרות על פי תנאי תקנון זה

ספקית הפרס יהיו רשאיות לדרוש הוכחה לאישור הוריו או האפוטרופוס החוקי של  או/קשת ו
 .המשתתף כאמור ובהיעדר הוכחה לאישור זה תפסל השתתפותו

" קאובוי של שושנים"לצלם עצמו מבצע את השיר על המשתתף  תחרותלשם השתתפות ב .7.3
באחד הפורמטים )ו האינטרנט בעמוד הייעודי של התחרות את קובץ הווידיא רולהעלות לאת

למלא טופס פרטים אישיים כמו כן יתבקש המשתתף (. הניתנים להעלאה לאתר האינטרנט
המייל והטלפון ישמשו לשם איתור הזוכה . כתובת מייל וטלפון, שם משפחה, שם: הכוללים

מובהר בזאת כי . או הטלפון/בלבד ולשם כך תעביר קשת לספקית הפרס את כתובת המייל ו
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ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות משתתף שלא 
 .או לזכות בתחרות/ו

 .של המשתתף העברת פרטים מלאים ונכונים הינה באחריות הבלעדית .7.7

המשתתף מאשר בזה כי בהעלאת הסרטון לאתר האינטרנט : זכויות בסרטון המשתתף .7.2
לפיכך קשת תהא . קשת באופן בלעדי במסגרת התחרות כל זכויותיו בסרטון מועברות לידי

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לנהוג בסרטון מנהג בעלים ולעשות בו כל שימוש שהוא
או /וכל זאת מבלי שתהא למשתתף כל טענה ו, ויצירת יצירות נגזרות לרבות שימוש מסחרי

 . או זכות כלפי קשת בגין כך/דרישה ו

דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול  .7.0
או פעל בניגוד לדין הכל על פי /או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/בתנאים למימוש קבלת הפרס ו

 . שיקול דעתה הבלעדי

יוכל להשתתף מי שצולם על ידי צוות אתר האינטרנט , בנוסף להשתתפות כאמור לעיל .7.4
והסרטון שלו הועלה ( לעיל 4.3ר בסעיף כאמו)קאובוי של שושנים "כשהוא מבצע את השיר 

במקומות לפי , צוות האתר יצא ליום צילום אחד או יותר. לאתר על ידי צוות אתר האינטרנט
בחירתו ויצלם משתתפים שיסכימו להשתתף ואשר ייבחרו לפי שיקול דעתו של צוות האתר 

חשבו משתתפים כאלה יידרשו לעמוד בכל תנאי התקנון והם יי. להשתתף בתחרות
 .משתתפים לכל דבר ועניין

       

 הזוכיםבחירת  .5

לפי , שסרטוני הווידיאו שהעלו היו הטובים והמקוריים ביותר, כל שבוע ייבחרו שני משתתפים .2.2
אחד . או מי מטעמה שימונה לשם בחירת הסרטונים הזוכים/שיקול דעתה הבלעדי של קשת ו

כפי שיקבע על ידי , שניההשבועי ס השני יזכה בפרראשון וה השבועי המשתתפים יזכה בפרס
 . או מי מטעמה כאמור/קשת ו

על פי ) זכו למספר הצפיות הגבוה ביותר המשתתפים שהסרטונים שהעלו שני, תחרותבסיום ה .2.2
 . בפרס הגדוליזכו ( נתוני הצפייה הנשמרים במערכות קשת בלבד

מנת להטות את  קשת תהא רשאית לפסול משתתפים שיתעורר אצלה חשד לגביהם כי פעלו על .2.3
 .או באופן שאינו הולם את רוח התחרות/נתוני הצפייה בדרך לא חוקית ו

או לגבי נתוני הצפייה הנשמרים /אין ולא תהיה כל זכות ערעור על החלטת קשת בנוגע לזוכים ו .2.7
 . במערכות קשת

 . יכול לזכות פעם אחת בפרס משתתףכל ו, התחרות כולה אין כפל זכיותבמסגרת  .2.2

 .לזוכה תהווה אישור זכייה לצורך קבלת פרסייה אישית מספקית הפרס פנרק קבלת  .2.0

 איתור המועמדים לזכייה  .6

 ומסריבהתאם לפרטים האישיים ש על ידי ספקית הפרס וייעש הפרס ואספקת ההזוכאיתור  .0.2
 .בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט

מלבד איתור הזוכה לצורך הענקת  לא תעשה כל שימוש שהוא בפרטים אלהספקית הפרס  .0.2
 .הפרס

עסקים בהתאם לפרטים  ימי 26בתוך  תחרותהזוכה בעל מנת לאתר את תפעל ספקית הפרס  .0.3
, או שלא עמד בתנאי תקנון זה/ו זכרבמשך פרק הזמן הנהזוכה אם לא אותר . שיועברו מקשת

 .לעיל 2לאמור בסעיף יבחר זוכה אחר בהתאם 

יגיע כל זוכה למשרדי ספקית הפרס במועד אשר , למעשהעל מנת לקבל את הפרס הלכה  .0.7
 .יתואם עימו

 הוריו או אפוטרופוסיו החוקייםיגיע הזוכה לקבל את הפרס בליווי , במידה והזוכה הינו קטין .0.2
 . ויהיה זה תנאי לקבלת הפרס

בכפוף לאישור , יוענק אך ורק לזוכה עצמו במבצע פרסכל לפיכך . הזכייה בפרס הינה אישית  .0.0
 .תו וזכאותו לפרס על ידי קשתזהו
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כי ספקית הפרס תהא אחראית אך ורק לאיתור הזוכה על פי פרטיו אשר ימסרו , מובהר בזאת .0.4
וכי אין לספקית , בכפוף להוראות תקנון זה לה על ידי קשת כאמור ואספקת הפרס לזוכה

ר את, בקשר לקביעת הזוכה, לרבות אך לא רק, הפרס כל אחריות בקשר לניהול התחרות
 . האינטרנט והשימוש בסרטונים

או תביעה /או מי מטעמה מכל טענה ו/ים מוותרים ופוטרים בזאת את ספקית הפרס ו/הזוכה .0.2
 .למעט בקשר לאספקת הפרס כאמור בהוראות תקנון זה, או דרישה בקשר לתחרות/ו

 

 פרסה .7

כאמור  יזוכים אשר ידורגו כמקום ראשון ושנ 2ייבחרו מדי שבוע , תחרותשבועות ה 4במשך  .4.2
 . לעיל 2.2בסעיף 

  ."סוני"אוזניות  :"הראשוןהפרס השבועי "

 .כרטיס זוגי לגמר כוכב נולד: "הפרס השבועי השני"

 .Sסוני אקספיריה  –מכשיר סמראטפון ": הפרס הגדול"

אף אם , פרס אחר/להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצריתן נלא  .4.2
  אם אינו זכאי לממש את הפרס  ס אוהמשתתף לא מימש את הפר

 ללא  הפרסשל הסופי  מימושהאת הזכות לקבוע את זמן  השומרת לעצמספקית הפרס  .4.3
לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש  או ספקית הפרס/ו קשת. אפשרות ערעור על כך

 .בעיות במימושה או/ו הזכייה

מכל סיבה שהיא ובכל את הזכות לשנות את הפרסים  ןת לעצמושומרקשת וספקית הפרס  .4.7
 .או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים/עת ו

האחריות לפרס  .בו תגלהאו כל תקלה אשר ת/ו ואיכות או/ו קשת אינה אחראית לטיב הפרס .4.2
או כל /פוטרים את קשת ו, ים/לרבות הזוכה, המשתתפים. הפרס ועליה בלבד תחלה על ספקי

או איחור /שיבוש ו, אי תקינות, קלקול, או תביעה לגבי כל נזק/מכל טענה ו מי מטעמה
או אשר ייגרם /או אשר יתגלה בו ו/אשר ייגרם לפרס ו, או כל פגם אחר/במימוש הפרס ו

או הוצאה שייגרמו /או עלות ו/קשת לא תהיה אחראית לכל נזק ו. בעקבות מימוש הפרס
 .מימושו-או אי/לזוכה עקב מימוש הפרס ו

או /לעכב ו בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .4.0
 .לבטל את מסירת הפרס

ת שלא ורשאיוספקית הפרס תהנה קשת , מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .4.4
עבירה או במעשה או במעשה /בלתי ראוי ולמסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה 

 .מכל בחינה שהיא, או בניגוד להוראות תקנון זה/ו ו כדיןאינש

 

 כללי .8

או הרוצה להשתתף כי קרא את /מאשר ומצהיר המשתתף ו, תתפותו בתחרות מסכיםשהב .2.2
או /התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו

 .ייןהרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר וענ

לציבור בכלל או למשתתפים  או ספקית הפרס/קשת ומהווה הצעה מאת  האינ תחרות זו .2.2
ולפיכך , קשת וספקית הפרסצדדי של -או מעשה חד/אלא החלטה ו הא איניוה, בתחרות זו

 .ה עילה לתביעה משפטית מצידו של צד שלישי כלשהווולא תה

ת באופן כלשהו ואחראיינה תהת ולא ואחראיאינן  ןאו מי מטעמ/ווספקית הפרס  קשת .2.3
על כל , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו, החשמל, של רשת הטלפון ןהתקילתפקודם 

מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקים, ניתוקים, הפרעות, רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות
 .במישרין או בעקיפין, בקשר עם השתתפות בתחרות אשר יגרמו למשתתף, ב"וכיוצ

 קשתייקבעו על ידי , תנהל התחרותיאשר בהן  תחרותהימי לרבות מספר , תמשך התחרו .2.7
 . הבלעדי וללא זכות ערעור ןדעתעל פי שיקול וספקית הפרס 
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לרבות  התנאיאו לשנות את /או לבטל את התחרות ו/ת להפסיק וורשאי וספקית הפרס קשת .2.2
 .עדיהבל דעתןעל פי שיקול , מכל סיבה שהיא, שינויים סבירים בתקנון זה

 ובכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכהסופית תהא הפוסקת קשת  .2.0
במהלך  רשייווצאו כל מצב בלתי צפוי /או בעיה ו/תקלה וו ובנוגע לכל או בקשר עמ/ו

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

 .ובני משפחותיהםמ "חברת שידורי קשת בעסורה על מנהלי ועובדי ההשתתפות בתחרות א .2.4

כולל ) משפחותיהם ובנימ "ברס אלקטרה בע ועובדי מנהלי על אסורה בתחרות ההשתתפות .2.2
 .(מ"ברס אלקטרה בעשל  קשורותחברות 

אינם אחראים  ןמי מטעמאו /ספקית הפרס ואו /כי קשת ו, למען הסר ספק מובהר בזאת .2.8
או לאחר עקב /ולמשתתף או אחר אשר ייגרם /או רכוש ו/נזק גוף ו לכל ףכלפי המשתת

או נזק שנגרם /בתחרות ו ואו עקב השתתפות/בפרס כלשהו ו ואו בשל זכיית/התחרות ו
 .במהלך התחרות

 .תל אביב, רמת החייל 22תקנון התחרות ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  .2.26


