
 

  42ערוץ ב TVסקאזי התוכנית  של התמונות המצחיקותתחרות תקנון 

 הגדרות .1

של עצמם  מצחיקות תחרות במסגרתה יעלו המשתתפים תמונות "פעילותה"
לאינסטרגם, באמצעות חשבון האינסטגרם שלהם, ויתייגו את התמונות עם 

נציג לאורחים את שלושת  TVשל סקאזי  בכל תכנית .SKAZITV#התגית 
 התמונות המוצלחות ביותר שהעלו, והאורחים יבחרו את התמונה המוצלחת

 זכה בפרס.שת

 , בעל חשבון אינסטגרם, שהשתתף בפעילות.61, מעל גיל גולש "משתתף"

 .במסגרת הפעילות על ידי המשתתפיםלאינסטגרם שיועלו התמונות  "התמונות"

 .instagramמונות הידועה אפליקציית שיתוף הת "אינסטגרם"

   24/24new-http://www.mako.co.il/musicא אשר כתובתו הי 42ערוץ  אתר     "האתר"

 .בע"מ 42מוסיקה   "42מוסיקה "

 .הרצליה פיתוח, 2רחוב שנקר  644671141ע.מ  פלייקלאב  "ספק הפרס"

 .כולל טיסות במטוס המסיבות מליה  -חופשה לשבעה לילות בכרתים             "הפרס"            
 

  פעילותה .4

תקופת תקופת הפעילות: החל מיום __________  ועד ליום ________ בשעה ______ )" .4.6
 "(.הפעילות

על . של עצמם בתחפושת לפוריםמצחיקות תמונות לאינסטגרם המשתתפים מוזמנים להעלות  .4.4
 .SKAZITV# -התמונה להיות מתויגת בדיוק כך 

באינסטגרם או כל  בגין הצגת התמונה)ישירה או עקיפה( המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה  .4.2
 .פלטפורמה אחרת

 ת התמונות המוצלחות ביותר שהעלואת שלוש התכנית נציג לאורחי TVשל סקאזי  בכל תכנית .4.2
ביותר, לפי  המוצלחתהאורחים יבחרו את התמונה  המשתתפים, כפי שיוחלט על ידי צוות האתר.

פרס. ההודעה אי לזכיהיה  שיקול דעתם והערכתם את שלוש התמונות, ושולח התמונה הנבחרת
באמצעות חשבון האינסטגרם שלו או באמצעות חשבון הפייסבוק של המשתתף על  למנצח תועבר לו

 הזכייה.

משתתף שקיבל את הודעת הזכייה ליצור קשר באמצעות פרטים שיקבל בהודעת הזכייה, וזאת על ה .4.2
 על מנת שניתן יהיה לתאם עמו את אספקת הפרס.

 בפעילותהשתתפות  .3

 בהשתתפותו בפעילות על המשתמש לעמוד בתנאי תקנון זה וכן בתנאי השימוש באינסטגרם. .2.6

 

 קניין רוחני .2
 

לרבות זכויות הקניין הרוחני בתמונות שהעלה כל הזכויות  בעלהינו מצהיר ומאשר, כי המשתתף  .2.6
להעלות את התמונה לאתר, וכי אין ו/או בעל הרשאה כדין מבעל הזכות אשר התיר לו  לאתר

בהעלאת התמונות לאתר משום פגישה בזכויותיו של צד שלישי כלשהו לרבות זכויות קניין הרוחני, 
   פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בשם הטוב. 

בקשר להצגת  42מוסיקה לעיל, תעלה טענה או דרישה כנגד  2.4ככל שעל אך האמור בסעיף  .2.4
, מייד עם 42מוסיקה את לפצות ו/או לשפות התמונות שהעלה המשתתף לאתר, מתחייב המשתתף 
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להוציא בהתאם לפסק דין או הסכם פשרה,  42מוסיקה הוצאה שתידרש דרישתה הראשונה, בגין כל 
 "ט עו"ד.זאת לרבות שכ

רישיון, ללא כל תמורה ובלתי מוגבל בזמן,  42מוסיקה בהעלאת התמונות לאתר המשתתף מעניק ל .2.2
ובכל פלטפורמה אחרת )לרבות עמוד  42בערוץ  42, בשידורי מוסיקה להציג את התמונות באתר

 .(42הפייסבוק של מוסיקה 

 פיצוי או תמלוגים עבור כל תמורה, משתתףלא תשולם להמשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו, כי  .2.2
 .הצגת התמונות באתר

 תכנים אסורים .5

אינו חוקי או כל תוכן אחר הנכלל במסגרת כוללת תוכן שש תמונהלהעלות  המשתתף אינו רשאי .2.6
 התכנים הבאים:

 .פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצר  .א

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

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

השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים  .ד
 בפרטיות.אחרים, לרבות פגיעה 

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

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

יץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמר .ז
 חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית.

 אחרים. משתמשים אישיים של פרטים .ח

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

 השימוש באתר. את תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם .י

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

 (.6112 -בחוק המחשבים, התשנ"א 

או לפגוע  תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק .יב
 במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

 הפרס .6

 הפרס כפוף לתנאים הבאים: .1.6

 .מליה ליחיד  -חופשה לשבעה לילות בכרתים  .א

 + מלון. העברות+  טיסות במטוס המסיבות .ב

 האירוח במלון הינו על בסיס לינה בלבד. .ג
 .במליה CANDYבמועדון ה   GLOWשתי מסיבות כלולות בחופשה , מסיבת בריכה ומסיבת  .ד

 61, על הזוכה להיות מעל גיל 4662באוגוסט  42ועד  4662ביוני  26למימוש החל מ  הפרס ניתן .ה
"אישור  שנים הוריו חייבים לחתום על 67-ובעל דרכון בתוקף, במידה וגיל הזוכה פחות מ

 .נסיעת קטין"

 62-7412121ברה בטלפון מימוש החבילה וההזמנה בפועל תתבצע מול מרכז ההזמנות של הח .ו
, לאחר שהזוכה הזדהה וספקית הפרס אימתה את דבר זכייתו 66:66-67:66בשעות הפעילות 

 בפרס.
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מימוש ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם  תקלהבאחריות בגין תישא  לא 42מוסיקה  .1.4
 42מוסיקה פרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד ה

 בקשר עם מימוש הפרס. 

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  42מוסיקה  .1.2
 פים.הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתת

האחריות  .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס לא תהיה 42מוסיקה  .1.2
בכל הנוגע למימוש הפרס )כולו או חלקו( מוטלת על  ספק הפרס. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את 

ות, ו/או כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינ 42מוסיקה 
שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם 

 בעקבות מימוש הפרס.

תהא רשאית שלא לקבוע משתתף  42מוסיקה  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .1.2
במעשה עבירה או כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו 

 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שבמעשה 

 כללי .7

תתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והמשתתף מקבל על שהב .7.6
עצמו את הוראות התקנון וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו 

 ויחייבו לכל דבר ועניין. 

רשאית שלא להציג את התמונות באתר, ו/או להסיר את התמונות וזאת בהתאם  42מוסיקה  .7.4
 לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 (שינויים סבירים) הו/או לשנות את תנאי פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את ה 42מוסיקה  .7.2
 עדי.בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבל

ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  42מוסיקה  .7.2
האינטרנט ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, 

בקשר עם השתתפות  אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיו"ב,  ,הוצאות ,נזקיםהפרעות, ניתוקים, 
 .עילות, במישרין ו/או בעקיפיןבפ

כתוצאה  משתתףאחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ל לא תהא 42מוסיקה  .7.2
לאתר הוסר או  הבאתר או בכל מקום אחר, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעל המפרסום החומר שהעל

 42מוסיקה גם אם  האפשרות להעלות תוכן לאתר, נונערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממ
 או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

 אינו סודי, חסוי או אישי המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן המועלה על ידו לאתר .7.1

 
 פיקוח .8

אין מחויבות לפקח על התכנים המועלים לאתר, ואין היא עושה זאת. עם זאת,  42מוסיקה ל .1.6
שומרת לעצמה את הזכות לעיין בתוכן המועלה לאתר ו/או או להסירו באופן מיידי, לפי  42מוסיקה 

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

 נוממלאתר או למנוע  שיעלהתהיה רשאית להסיר תוכן  42מוסיקה מסכים לכך ש המשתתף .1.4
ידה ופעל בניגוד לכללים אלה או מכל מלכתחילה לפרסם תוכן באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במ

 ותהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את יכולת 42מוסיקה טעם שהוא. כמו כן, 
 42מוסיקה להשתמש באתר. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של 

עת מהעלאתם לאתר בקשר לתכנים המועלים לאתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנוב
 שמסרם לפרסום. תףהמשתחלה על 

 
 דין וסמכות שיפוט .1

לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת  .1.6
 לו.

 


