תקנון לפעילות "_חבר על ארבע_"

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
.1

הפעילות  -כללי

.1.1

במקרה שתהיה סתירה או אי התאמה בין ההוראות בתקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם על המשחק הוראות תקנון זה הן שתקבענה.

.1.2

תקופת הפעילות :החל מיום שישי  13.7.2012ועד ליום שבת .28.7.2012

.1.3

תיאור הפעילות והפרסים:
הפעילות תתבצע במסגרת אתר האינטרנט  makoבכתובת "( www.mako.co.ilהאתר")
במתחם___._makoland
במסגרת הפעילות באתר תתבקש לענות על חידון קצר בנושא הסרט "חבר על ארבע".
בנוסף עליך לשלוח תשובתך לשאלה" :מדוע דווקא לי מגיע לזכות בפרס :זוג כרטיסים
לסרט "חבר על ארבע" .סך הכול  20זוכים.
המשתתף יימלא את תשובותיו בהתאם להנחיות המופיעות בעמוד הפעילות באתר.
בנוסף יימלא המשתתף שם מלא וכתובת דואר.
השתתפות בפעילות

.2

.1.4

משתתף בן למעלה מ 18 -לא יהיה זכאי לזכות בפרס.

.1.5

ככל שהינך בן למטה מ 18-שנים ,השתתפות בפעילות כפופה לאישור והסכמה של
אחד מהוריך או של האפוטרופוס החוקי שלך.

.1.6

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

.1.7

אתה ,והוריך או האפוטרופוס החוקי שלך מתחייבים ,כי התשובה ששלחת במסגרת
פעילות זו ,נכתבה על ידיך.

.1.8

אתה ,והוריך או האפוטרופוס החוקי שלך מתחייבים ,כי אתה ו/או הוריך ו/או
האפוטרופוס החוקי שלך הינם הבעלים הבלעדיים של התשובה ששלחת במסגרת
פעילות זו ,היא בבעלותך הבלעדית ואין לאחר כל זכויות בה .אתה ו/או הוריך או
האפוטרופוס החוקי שלך קיבלו את הסכמתם לשליחת והצגת התשובה.

.1.9

עצם שליחת התשובה מעניקה לקשת את הזכות להציגה באתר במסגרת מתחם
הפעילות .ככל שתעלה כל טענה או תביעה בקשר לתשובה תהיה אתה והוריך או
האפוטרופוס החוקי שלך אחראים לכל טענה או תביעה כזו.

.1.10

בנוסף לתשובה תשלח את הפרטים הבאים :שם מלא וכתובת דואר מלאה.

.1.11

ככל שלא תשלח את פרטיך האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא תיחשב כמי
שהשתתף בפעילות ולא תוכל לזכות בפרס.

.1.12

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

איתור המועמדים לזכייה

.2.1

ככל שהזנת כתובת למשלוח דואר ,תשלח קשת את הפרס בדואר רשום לכתובת שהזנת.

.2.2

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

.2.3

עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה.

.3

הפרס

.3.1

ספק הפרס :נח תקשורת בע"מ ח.פ 512559071

.3.2

הפרס 20 :כרטיסים זוגיים לסרט "חבר על ארבע" .הכרטיסים ניתנים למימוש
ברשת בתי הקולנוע של גלובוס גרופ ,גלובוס מקס ובסינמה סיטי ברחבי הארץ .ניתן
לממש את הפרס בימים א'-ה' עד לתאריך ה 31.10.12-או עד לירידת הקרנת הסרט –
המוקדם מביניהם.

.3.3

קשת לא באחריות תהיה אחראית על תקלה או נזק שייגרם לך בקשר עם מימוש הפרס.

.3.4

קשת תוכל לשנות את הפרס ואם תעשה כך תימסר הודעה על כך למשתתפים.

.3.5

קשת לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו .האחריות
בכל הנוגע למימוש הפרס (כולו או חלקו) מוטלת על ספק הפרס .הזוכה ו/או מי מטעמו
פוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ,דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק ,קלקול,
אי תקינות ,שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר ,אשר ייגרם ו/או אשר
יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

.3.3

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

.4

כללי

.4.1

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

.4.2

בהשתתפותי בפעילות אני מסכים ,מאשר ומצהיר כי הורי או האפוטרופוס החוק שלי קראו
את התקנון והסבירו לי את האמור בו .אני מקבל על עצמי את הוראות התקנון ללא כל
סייג .אני מאשר שאם התחלתי בהשתתפותו בפעילות בלי שקראתי את התקנון,אני מסכים
כי תקנון זה יחול עלי ויחייב אותי לכל דבר ועניין.

.4.3

קשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה
של רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא
תשאנה באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר
יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.

.4.4

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

.4.5

קשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,על פי שיקול דעתה במקרה בו
יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את
היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

.4.6

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

.4.7

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ,ספק הפרס ובני משפחותיהם.
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