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 הגדרות .1

של פעילות במסגרתה ישלחו המשתתפים תמונה  פעילות""
בכל שבוע  הפיצה הביתית שאותה הכינו בעצמם.

                                    תיבחר תמונה אחת  שתזכה את בעליה בפרס.
 

ת דרך אתר האינטרנט לפעילו גולש באתר אשר נכנס  "משתתף"
 להוראות תקנון זה.בהתאם 

רמת  21ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
 12-236871-1ח.פ ., תל אביבהחייל

  .אסם השקעות בע"מ "נותנת החסות"

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:  mako פורטל אתר האינטרנט""

 .ונג( של חברת סמס2..2)  1טאבלט גאלקסי  "הפרס"
 

 

 פרשנות  .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .1.2
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל  פעילותאחרים כלשהם בדבר ה

 דבר ועניין. 

לצרכי תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .1.1
 פרשנות. 

זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה, כך  התקנון כתוב בלשון .1.7
שמשתתף יכול להיות גם משתתפת והתמונה המועלית במסגרת הפעילות יכולה 

 להיות של ילד או ילדה.

 כללי - פעילותה .1

באמצעות אתר  פעילותיהיה להשתתף ב ניתן 1.3.27 יוםועד ל 18.1.27מיום  החל .7.2
 "(. תקופת הפעילותהאינטרנט )להלן: "

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

 

 בפעילות השתתפות .2

כל המעוניין להשתתף בפעילות יגלוש לעמוד הייעודי של הפעילות באתר  .1.2
של פיצה ביתית אותה נה האינטרנט, יירשם לפעילות וייצרף בעת ההרשמה תמו

הזכויות כל העלאת התמונה המשתתף מאשר כי הוא בעל ב הוא הכין בעצמו.
 תפורסםיכול שבתמונה וכי הוא מאשר שהתמונה תשתתף בפעילות, ובכלל זה 

בעמוד הפייסבוק באתר האינטרנט ו/או  )לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת(
. למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים נותנת החסותו/או של  של הפעילות

ו/או  נותנת החסותים אליו, לא תהא כל טענה כלפי קשת ו/או שלישיים הקשור
  העלאת התמונה והשתתפותה בפעילות.בקשר ל םמי מטעמ



קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה  .1.1
שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל 

 שיקול דעתה הבלעדי.  בניגוד לדין הכל על פי

ואינה הולמת או במסגרת הפעילות קשת רשאית להסיר כל תמונה שהועלתה  .1.7
ראויה או פוגעת בתקנת הציבור או מפרה כל דין או אינה עולה בקנה אחד עם 
תנאי תקנון זה. משתתף שהעלה תמונה כאמור, לא יהיה רשאי להשתתף 

 בפעילות ו/או לזכות בפרס.

 שתתפותהפרס, הזוכה ומתנת ה .3

תיבחר תמונה אחת מכלל התמונות שנשלחו ותזכה בתקופת הפעילות בכל שבוע  .7.2
  ., בכפוף לתנאי תקנון זהאת בעליה בפרס

תה יהיבמסגרת הפעילות  ושהתמונה שהעלפים המשתת ויבפרס יה יםהזוכ .7.1
על ידי  באופן בלעדי כפי שייקבע עסיסית וכדומההמגרה, ה ,ת, המעניינתהמקורי

 .טרנטאתר האינ צוות

פרטי התקשרות באמצעות קשת איתור הזוכה ואספקת הפרס ייעשו על ידי  .7.7
אותם הזין בעת שנרשם לפעילות. לאחר יצירת הקשר עמו יתבקש הזוכה לספק 

. לא תהא כל אחריות לקשת אם פרטים את כתובתו לטובת שליחת הפרס
 רס.שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או מדויקים ולא אפשרו מסירת הפ

מכל סיבה שהיא לא הצליחה קשת ליצור קשר עם הזוכה או לספק לו את  אם .7.3
לשלול זכאותו בפרס ולהעביר רשאית קשת תהיה הפרס לכתובת שגויה שסיפק, 

 הפרס למשתתף אחר.

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף ינתן נלא  .7.1
 אם המשתתף לא מימש את הפרס. 

                ( של חברת סמסונג.2..2)  1טאבלט גאלקסי  הפרס הינו .7.8

          לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או נותנת החסות קשת .7.3
 בעיות במימושה. ו/או

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת  םלעצמשומרת קשת  .7.6
שתימסר הודעה על כך ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד 

 למשתתפים.

ו/או כל תקלה  ואיכות ו/או ת לטיב הפרסואחראי ןאינ ונותנת החסות קשת .7.3
הינה בהתאם ובכפוף לתנאי האחריות ו/או האחריות לפרס  .בו תגלהאשר ת

. המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, השימוש בפרס כפי שמסופקים יחד עם הפרס
מכל טענה ו/או תביעה מטעמן כל מי  ונותנת החסות ו/א פוטרים את קשת ו/או

לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם 
אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש 

ת לכל נזק ו/או עלות ו/או וה אחראינלא תהיו/או נותנת החסות הפרס. קשת 
 מימושו.-כה עקב מימוש הפרס ו/או איהוצאה שייגרמו לזו

 בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  ..7.2
 לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

שלא רשאית  אהתמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .7.22
דין, אינו כשלמסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 מכל בחינה שהיא.

 כללי .4

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף  בפעילותתתפותו שהב .3.2
כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון 
מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 

 ועניין. 



באופן  םאחראי יהיוולא  םאחראי םאינ םטעמו/או מי מ ונותנת החסותקשת  .3.1
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית  םכלשהו לפעילות

באחריות להפסקות, הפרעות,  נהולא תשא םאו תקשורת אחר, על כל רכיביה
בקשר עם  אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,הוצאות ,נזקיםניתוקים, 

 .שרין או בעקיפין, במיפעילותהשתתפות ב

, ייקבעו על פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .3.7
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  הדעתעל פי שיקול קשת ידי 

לרבות  הו/או לשנות את תנאי פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את הקשת  .3.3
 הבלעדי. ןדעתשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .3.1
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ושתתעורר במהלכ

, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם פעילותבמהלך ה רשייווצבלתי צפוי 
 .ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך לאו

ובני חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .3.8
 משפחותיהם.

 .משפחותיהם ובני נותנת החסות ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות .3.3

אינם  ןמטעממי  נותנת החסות ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או .3.6
למשתתף יגרם לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר י ףאחראים כלפי המשתת

 ובפרס כלשהו ו/או עקב השתתפות וו/או בשל זכיית פעילותו/או לאחר עקב ה
 .פעילותו/או נזק שנגרם במהלך ה פעילותב

, תל רמת החייל 21ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .3.3
 אביב.

 


