
 

 "נסטיתקנון לפעילות "
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה  רספתחרות נושאת  "פעילות"
עלות  תמונה לאינסטגרם תחת למתבקשים המשתתפים  ובה

חשוב מה ולכתוב "5הגדול האח#( hashtag)האשטאג 
תבחר "התמונה  בתקופת הפעילותיום כל  ב ."שבפנים

אחת . "האח הגדול" ב"נסט" בבית תוצגאשר  שבפנים"
את שולחה תזכה במהלך השבוע  האשר פורסממהתמונות 

נות שזכו ומבין כל התמבסיום הפעילות  .שבועיבפרס 
את  .ייבחר הזוכה בפרס הגדולתמונה שבפנים" כ" להתפרסם

והתמונה הזוכה ייבחרו  במהלך הפעילות התמונות שיפורסמו
צוות אתר האינטרנט, לפי שיקול דעתם הבלעדי, על בסיס 

 איכות התמונות.

פעיל, שהעלה לאינסטגרם תמונה לשם  אינסטגרםבעל חשבון                                       "משתתף"
 .להוראות תקנוןהשתתפות בתחרות, בהתאם 

אול מרחוב ר 55-536875-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.         ""קשת
 .רמת החייל, תל אביב 52ולנברג 

 אסם בע"מ ח.פ "נותנת החסות"

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא   makoפורטל "אתר האינטרנט"

 Instagramאפליקציית הסלולר  "אינסטגרם "

 צלמה דיגיטלית לצילום מתחת למיםמ -שבועיפרס  "הפרס"
   NIKONשל

 בחו"ל משפחתיתחופשה  -פרס גדול 

 

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

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

 כללי –הפעילות  .2

 תיאור הפעילות:  2.5

לאינסטגרם  לותהמשתתפים לע יתבקשוהפעילות  במתחםילות במסגרת הפע 2.5.5
תמונות איכותיות ומקוריות בהתאם לקונספט המשימה השבועית של האח 

חשוב מה " " ולהוסיף את טקסט5האחהגדול#"האשטאג , להוסיף הגדול
 ."שבפנים

במהלך תמונות אשר יפורסמו  יבחרומהלך תקופת הפעילות, כל שבוע בב 2.5.2
אחת מהתמונות תהיה התמונה השבועית הזוכה ותזכה דול" התוכנית "האח הג

  .את שולחה בפרס השבועי

  .בסיום הפעילות ייבחר הזוכה בפרס הגדול 2.5.7

את התמונות שיפורסמו והתמונות הזוכות ייבחרו צוות של אתר האינטרנט, לפי  2.5.2
 שיקול דעתם הבלעדי, על בסיס איכות התמונות.

 בהתאם לאמור להלן בתקנון זה.ייבחרו הזוכים בתום תקופת הפעילות  2.2
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 "(. הפעילות תקופת)להלן: "57...7 שלישי ועד ליום  5.5.57ראשון  משך הפעילות: החל מיום  2.7

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה  2.2
 הבלעדי.

 השתתפות בפעילות .3

כל ה לפי התמה השבועית כפי שתוצג בההשתתפות בפעילות תתבצע באמצעות העלאת תמונ 7.5
לאינסטגרם, באמצעות חשבון האינסטגרם הפרטי  makoתוכנית "האח הגדול" ובאתר שבוע ב

חשוב " והוספת טקסט לתמונה בנוסח הבא: "5האח הגדולשל המשתתף, תיוג התמונה עם "#
 ".מה שבפנים

ות ובלא לגרוע צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבע 7.2
שידור  והתמונה אותה העלה לאינסטגרם, /כינויו באינסטגרםמכלליות האמור, לפרסום שמו

ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו טלוויזיוני 
כן לפרסום פרטיו האישיים ששלח ולשימושו במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור 

. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה אחרת מדיהכל ט ו/או מדיה סלולרית ו/או באינטרנ
 תנאי להשתתפות בפעילות. 

כי בתמונות שיועלו במסגרת הפעילות שיישלחו לא יהיה משום  יםהמשתתפים מתחייב 3.3
הפרת כל זכות של צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והזכות לפרטיות. עוד מתחייבים כי 

 שישלחו לא יהיה משום הפרת כל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.בתמונה 

שנים, השתתפותך בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריך או  56-ככל שהינך בן למטה מ 7.2
 של האפוטרופוס החוקי שלך.

הנך מתחייב, כי קיבלת את הסכמת הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לצורך השתתפות  7.5
, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה והסבירו לך את הדברים הכתובים בו, ואתה מבין בפעילות

 ומסכים להם.

 הזוכים .4

ביותר  את התמונה הטובה  במהלך תקופת הפעילות, ייבחר צוות אתר האינטרנט פעם בשבוע 2.5
תמונה "התמונות שבפנים" )התמונות שנבחרו להיות מוקרנות ב"נסט" בבית האח הגדול( מבין 

 . תזכה את שולחה בפרס שבועיזו 

"התמונות  ייבחר צוות אתר האינטרנט את התמונה הטובה ביותר מבין תקופת הפעילותבתום  2.2
 . והיא תזכה את שולחה בפרס הגדולשבפנים" 

 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו. 2.7

ל הזוכה לקבל את אישור הוריו או האפוטרופוס על מנת לזכות בפרס ולממש את הזכייה ע 2.2
החוקי שלו. על מנת לוודא הסכמת ההורים להשתתפות ומימוש הזכייה של הזוכה, יתבקש 

 הזוכה למסור לקשת פרטי התקשרות עם הוריו וקשת תבקש אישור בכתב מההורים.

 איתור המועמדים לזכייה  .5

חשבון האינסטגרם שבאמצעותו העלה את התמונה הזוכה, באמצעות ייעשה  הזוכהאיתור  5.5
באופן בו על הזוכה יהיה ליצור קשר עם נציג קשת, בהתאם להנחיות שיועברו אליו באמצעות 

 אינסטגרם.

ימים מיום שקשת יצרה עמו קשר  3תוך עם הזוכה ליצור קשר  קשת הצליחובאם לא  5.2
תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו ברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תה או אם באינסטגרם

  .לעיל 2לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

 יםהפרס .6

 תנאים למימוש הפרס הגדול: 8.5

הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף  8.5.5
 .מהפרסים המפורטים מעלה או בשווה כסף או לפרסים אחרים
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יהיה חייב הזוכה  56כה בפרס הינו קטין מתחת לגיל במידה והמשתתף אשר ז 8.5.2
או מאפוטרופוס חוקי, המאשר  ,להמציא לעורך ההגרלה אישור חתום מהוריו

 .לקטין הזוכה לממש את זכייתו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרסים יהיה בהתאם למפורט לעיל,  8.5.7
 .ללא אפשרות להחלפה, שינוי או לזיכוי כספי

י מחיר מחירון "ים נוספים / הארכת שהיה יעשה )במידת האפשר( עפצירוף נוסע 8.5.2
 .ביום מימוש הפרס

באחריות הזוכה להציג ויזה תקפה לאתרי הביקור )במידה ויש  -דרכונים וויזות  8.5.5
דרכון באחריותו לדאוג כי ברשותו  , וכןצורך בכך( בעת בואו לממש את הזכייה

 .חודשים לפחות מיום הטיסה 8 -ל בר תוקף

 זיכוי כספי.  ןפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר כלשהו וכן לא יינתה 8.2

באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה  שאיתלא  נותנת החסותו/או קשת  8.7
בקשר עם מימוש הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או 

 בקשר עם מימוש הפרס.  נותנת החסות/ או ו תובענה כנגד קשת

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת  הלעצמ תשומר נותנת החסותו/או  קשת 8.2
ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

 למשתתפים.

יכותו ו/או כל תקלה אשר לטיב הפרס ו/או א תאחראי תהאלא  נותנת החסותו/ או קשת  8.5
כל מי מטעמה  ו/או נותנת החסות תתגלה בו.. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את קשת ו/או

מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש 
 מוש הפרס.הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מי

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  8.8
ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או 

 במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 כללי .7

וצה להשתתף כי קרא את בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הר 3.5
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא 
את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 

 ועניין. 

התקינה של באופן כלשהו לפעילותן  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 3.2
רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא ישאו 
באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו 

 למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

ת ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון להפסיק ו/או לבטל את הפעילו תקשת רשאי 3.7
 זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 3.2
כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת 

 ת או מלערוך את הפעילות באופן תקין.מלהשתתף בפעילו

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  3.5
בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, 

 ו עקב פסילת זוכה.לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/א

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  3.8
ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, 

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

 ובני משפחותיהם. נותנת החסות ,השתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשתה 3.3
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אינם אחראים כלפי  ןמי מטעמ נותנת החסות ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או 3.6
ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או למשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  ףהמשתת

 בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות. ו/או עקב השתתפותבפרס כלשהו ו ובשל זכיית

 , תל אביב.רמת החייל 52תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  ..3

 

 

 


