
 

 במאקו "קטשופ אפ דרס" פעילות תקנון

 :הגדרות .1

 הגדרתאתר )כהתחרות במסגרתה יתאפשר למשתתפים מקרב גולשי  :"התחרות"
באמצעות  - ו"לעטר" "להלביש"( להלן "האתר " -המונחים "משתתף" ו 

ולשלוח צילום מסך או קובץ תמונה של , עגבניותתמונות של  -אתר ה
כמובאר הכל שיצר המשתתף, לכתובת מייל של מפעילת התחרות,  העגבניה

יזכו  העגבניותמשתתפים שייטיבו "להלביש" את ארבעה . בתקנון זה להלן
  .בפרסים

 בע"מ. קשתשידורי  "מפעילת התחרות"

 . www.mako.co.ilשכתובתו  "מאקו", המרשתתאתר    "האתר"

עומד בתנאים המפורטים והוא , באתר ובוחר להשתתף בתחרותהמבקר בגיר  :"משתתף"
 בתקנון זה ומסכים להם.

באורח הנאה ביותר או  העגבניותשהשכיל "להלביש" את תמונות ף משתת :"משתתף זוכה"
מפעילת ביותר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של  או המקורי המשעשע
  התחרות.

אסם השקעות , מתנת גרם 057 יחידות קטשופ אסם 9+  אחת חולצת קטשופ ":התחרותפרס "
התחרות שומרת לעצמה את הזכות  עם זאת, מפעילת ."(אסם)להלן: " בע"מ

.  לשנות את הפרס )שאז תימסר הודעה על שינוי כאמור באמצעות האתר(.
 הפרס ישלח בדואר.

 
 תקופת התחרות .2

)להלן:  2:77.בשעה  2..2..0.חמישי ה  ותסתיים ביום 2:77.בשעה  2..2..70ה  שניתחל ביום  התחרות
התחרות שומרת לעצמה את הזכות להאריך או  מפעילתיחד עם זאת, מובהר, כי . (תקופת התחרות""

 תחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.ה תקופתלקצר את 

 כללי -פעילות ה .3

 .כפופה לתנאי תקנון זה בתחרות ההשתתפות ...0

 ."מקולנד"לשונית ה, תחת  אתרהתתבצע במסגרת  בתחרות ההשתתפות .0.2

וזאת  עגבניות תמונות של "לקשט"ו "שלהלבי" יתאפשר למשתתפים התחרותבמסגרת  .0.0
" ותה"לבושהעגבניות . את תמונות באמצעות העמוד הייעודי לתחרות באתר כאמור לעיל

בדוא"ל  התחרות תמפעילל יהא המשתתף רשאי להעביר "(התמונה)להלן: " "ותוה"מעוטר

contact@makoland.co.il . 

ופרטים ליצירת קשר עימו )לרבות טלפון,  מלאה מוש לתמונה שתישלח יצרף המשתתף את .0.3
תנאי להשתתפות בתחרות הינו משלוח . "(המשתתף פרטיכתובת וכתובת דוא"ל; להלן: "
  . בהקשר זה מובהר:והמדויקים של המשתתףהתמונה בצמוד לפרטיו המלאים 

הגם שמסירת פרטי המשתתף היא תנאי להשתתפות בתחרות, לא מוטלת על  ...0.3
 המשתתף כל חובה שבדין למסור נתונים אלה. 

http://www.mako.co.il/
mailto:contact@makoland.co.il
mailto:contact@makoland.co.il


 

פרטי המשתתף ישמשו את קשת לשם איתור הזוכה בתחרות ו/או יצירת קשר עמו  .0.3.2
תף הזוכה לידי ו/או אספקת הפרס. קשת תהא רשאית להעביר את פרטי המשת

 אסם לטובת איתורו ו/או אספקת הפרס כאמור.

כי קרא בעיון את הוראות תקנון  המשתתף, מאשרמסירת פרטי המשתתף  בעצם .0.3.0
 זה והוא מקבלן על עצמו.

 בפעילות השתתפות .4

עוטרה על ידו לשם התחרות, וכי מלוא וקושטה התמונה שישלח כי  ,מתחייב בזאתמשתתף ה ...3
בתמונה )זולת, כמובן, הזכויות הקשורות במישרין בבקבוקי הקטשופ( זכויות הקניין הרוחני 

 .שלו הן, וכי אין לאחר כל זכות בה

מתחייב והוא  של המשתתף, נעשית על אחריותו הבלעדית משלוח התמונות למפעילת התחרות .3.2
בגין כל נזק, הפסד,  ןאו מי מטעמ ן, מנהליהן, עובדיהמפעילת התחרות ואסםלשפות את 

בגין כל  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  - ןח, תשלום או הוצאה שייגרמו להרוו-אבדן
בקשר עם  ידי צד שלישי כלשהו-על ן )ביחד או לחוד(טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד

 .והשימוש שיעשה בהןתמונות ה

 בין על -בים ברה את פרסום התמונ המשתתף מאשרבעצם משלוח התמונה למפעילת התחרות  .3.0
 ה, מסירתה, שיווקה, הפצתה, שכפולההעתקת ידי מפעילת התחרות ובין על ידי אסם, לרבות

, שלטי חוצות, ותתערוכבלרבות וזאת בכל מסגרת שהיא,  - בכל דרך ה, עריכתהלציבור, עיבוד
, , דברי דפוס, עיתונים, מגזינים, פעילויות יחסי ציבור או קידום מכירות וכיו"במרשתתאתרי 
עוד  כאמור. או בשימוש כל טענות בכל הקשור בפרסום משתתףא תמורה, ולא יהיו ללל -והכל 

מובהר, כי מפעילת התחרות ואסם תהאנה רשאיות לציין את פרטי המשתתף ברבים, בצמוד 
 לתמונה.

 פסילת משתתפים  .5

 התחרות תהא רשאית: מפעילת

שתידרש לנמק את למנוע או להפסיק השתתפות משתתף לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי  ...5
בגין מניעת או או אסם התחרות  א למשתתף כל זכות תביעה נגד מפעילתהחלטתה, ולא תה

 הפסקת השתתפות כאמור.

 לנכון, אשר יש בה על פי דין תמצאמכל סיבה שזוכה זכייתו של משתתף לעכב ו/או לבטל את  .5.2
 .זכייהלעכב ו/או לבטל את ה ו/או על פי הוראות תקנון זה

ייתו של משתתף זוכה אם סברה, כי הזכייה האמורה הושגה תוך ביצוע מעשה של לבטל את זכ .5.0
מרמה, עבירה, הפרה של התקנון או כל דין או בחוסר תום לב; זאת, אפילו היה אותו משתתף 

 זוכה בפרס ללא מעשה המרמה.

 בתחרות הזכייה .6

י שיקול עם תום תקופת התחרות תיבחר מפעילת התחרות, באמצעות וועדה בוחרת ועל פ ...1
דעתה הבלעדי, את ארבע התמונות היפות או המשעשעות או המקוריות ביותר שנתקבלו אצלה 

 מאת משתתפי התחרות. 

 .התחרות פרסארבעת המשתתפים הזוכים יזכו ב .1.2

 מובהר בזאת, כי לא יבחרו יותר מארבעה משתתפים זוכים.  .1.0



 

 מימוש הזכייה .7

המשתתף הזוכה, בהתאם לפרטי  תשלח את הפרס אל מענו שלאו אסם, מפעילת התחרות  ...0
המשתתף אותם מסר הוא בצמוד לתמונה ששיגר אל מפעילת התחרות. מפעילת התחרות, 

 -וכמובן אסם, לא תישאנה בכל אחריות לפרס שלא נאסף מבית הדואר, או פרס שנשלח 
 למען שאינו נכון. -בעטיים של פרטי משתתף שגויים 

סף ו/או זיכוי ו/או כל הטבה אחרת זולת הפרס בו לא יהא זכאי לקבלת כל סך כמשתתף זוכה  .0.2
 זכה.

להמרה, לא  וא פהלהח, לויינ, לשלהסבהתן ינ ונואי, דבלב הוכמשתתף הזלשי איינו ה סרפה .0.0
 צר אחר.ומ וא סרפ לכב אבכסף ולא בשווה כסף ול

בקשר עם טיב הפרס או  )אן אסם( התחרות כל טענה כלפי מפעילת לא תעמודלמשתתף זוכה  .0.3
טענת משתתף זוכה כאילו לא  ות לאיזואחראי נהלא תהא)ואסם( מימושו, ועורכת התחרות 

זוכה משתתף ההבהתאמה,  .כהלכה רווה נחת מהפרס ו/או שלא עלה בידו לממש את הפרס
מכל טענה, דרישה  ן,מי מטעמ כלו ואת אסם, מפעילת התחרותמי מטעמו פוטרים את וכל 

על אף האמור  .או במימושו פרסבשיבוש  או ענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינותו/או תוב
או פגום, יוכל  לעיל, ככל שבקבוק/י הקטשופ שסופק/ו כפרס לזוכה הגיע אל הזוכה מקולקל

 ]  הזוכה לפנות לאסם ולהחליף את הבקבוק/ים הפגום/ים, וזה יהיה סעדו היחיד במקרה כזה.

 כללי .8

 ,המשחק עלאחרים תקנון זה לפרסומים בהוראות הסתירה או אי התאמה בין ל שמקרה ב ...1
 הוראות תקנון זה הן שתקבענה.

בתקנון זה,  הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה תירשא מפעילת התחרות .1.2
 הודעה על שינוי כאמור תימסר באתר. הבלעדי. המכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

  .ללא כל סייג התקנון את הוראות  ועצמ מקבל עלוחר לקחת חלק בתחרות משתתף אשר ב .1.0

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר  תחרותבכל עניין הנוגע להסופית הפוסקת  היא התחרותמפעילת  .1.3
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ובנוגע לכל  עמהו/או בקשר  ך התחרותבמהל

  .רשייווצ

 ובני משפחותיהם., אסם ,מפעילת התחרותאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותבההשתתפות  .1.5

 .לצרכי בידור אישי בלבד מובהר, כי ההשתתפות בתחרות היא .1.1

 . בלבד מפעילת התחרות באחריות הינם והתחרות האתר .1.0

 קשת בשליטת תמיד שאינם טכנולוגים בגורמים הגלישה באתר וההשתתפות בתחרות תלויה .1.1

שברשות המשתתף(, וקשת ואסם  הקצה דוגמת ציוד וכן המרשתת, )דוגמת זמינות ותקינות

 כמובן שאינן נושאות באחריות בשל תקלות שמקורן בגורמים הנ"ל.


