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 הגדרות .1

במסגרתה ישלחו המשתתפים תשובה מקורית תחרות  תחרות""
ספרו לנו מה הוא סיפור "לשאלה ומעניינת במיוחד 

ובסופה ייבחר כזוכה המשתתף שענה  ?"ההצלחה שלכם
על השאלה בתשובה המקורית והמעניינת ביותר, הכל 

 .אמור בתקנון זהבהתאם ל

אשר נרשמו גולשי אתר האינטרנט ו/או  צופי התכנית "משתתף"
, לתחרות דרך אתר האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה

 . שנים 81 -אשר גילם למעלה מ

 .חברת שידורי קשת בע"מ "קשת"
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 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2.8
 תקנון זה לכל דבר ועניין. כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות 

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .2.2

 כללי -תחרות ה .3

יהיה להשתתף בתחרות באמצעות אתר האינטרנט  ניתן 1.5.81יום ועד ל 1.1.81מיום   החל .1.8
 "(. תקופת התחרות)להלן: "

או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/ .1.2
 דעתה הבלעדי.

 

 בפעילות השתתפות .4

, יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם הפעילות ויקרא את תמשתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילו .0.8
 ההוראות המופיעות בדף זה.

רש, לא יחשב כמי האישיים באופן מלא ונכון כנד ואת פרטישלח י שהמשתתף לאככל  .0.2
העברת פרטים מלאים ונכונים הינה באחריות  וכל לזכות בפרס.י שהשתתף בפעילות ולא

 .של המשתתף הבלעדית

קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  .0.1
בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

 תהפעילו .5

משתתף אשר יחפוץ להשתתף בתחרות יכנס לאתר האינטרנט, כמוגדר בתקנון, ויקיש על  .1.8
 .פעילותהאייקון המוביל אותו ל

 ומעלה ובעל רישיון נהיגה תקף. 81על המשתתף להיות בן  .1.2
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 .תשובה או תשובות לשאלות שיישאלו באתרלאתר המשתתף במסגרת הפעילות יעלה  .1.1

        

ים אישיים הכוללים: שם, שם המשתתף למלא טופס פרטעל  פעילותלשם השתתפות ב .1.0
ה בלבד ולשם כך תעביר ישמשו לשם איתור הזוכ המייל והטלפון וטלפון. , כתובת מיילמשפחה

. מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את קשת לספקית הפרס את כתובת המייל ו/או הטלפון
 רות ו/או לזכות בתחרות.תחפרטיו האישיים באופן מלא ונכון לא יהיה רשאי להשתתף ב

 

 הזוכיםבחירת  .6

 תההי ששלח לאתר שהתשובה זוכה אחדייבחר מבין כלל המשתתפים  בתום הפעילות .1.8
 באופן בלעדי על ידי צוות האתר.ביותר, כפי שייקבע  והמקורית תהמעניינ

 

 איתור המועמדים לזכייה  .7

 ומסריהאישיים ש בהתאם לפרטים על ידי ספקית הפרס וייעש הפרס ואספקת ההזוכאיתור  .5.8
, המשתתף הינו האחראי הבלעדי להזנת הפרטים בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט

 .הנכונים

מלבד איתור הזוכה לצורך הענקת  לא תעשה כל שימוש שהוא בפרטים אלהספקית הפרס  .5.2
 הפרס.

 ימי 84בתוך הזוכה בפעילות ספקית הפרס תעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את  .5.1
ו/או  זכרבמשך פרק הזמן הנהזוכה . אם לא אותר ם בהתאם לפרטים שיועברו מקשתעסקי

 יבחר זוכה אחר בהתאם לשיקול דעתה של קשת.שלא עמד בתנאי תקנון זה, 

 פרסה .8

לממש בחברת תות. ניתן  בארבעה מפגשים לאימון אישי או משפחתיהמשתתף הזוכה יזכה  .1.8
 את הפרס בסניפי החברה במרכז, דרום או צפון הארץ.

 

ר, אף אם להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחינתן נלא  .1.2
 המשתתף לא מימש את הפרס.

 .תוקף הפרס הינו שנה מרגע הזכייה .1.1

 ללא  הפרסשל הסופי  מימושהאת הזכות לקבוע את זמן  השומרת לעצמספקית הפרס  .1.0
לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש  ו/או ספקית הפרס רות ערעור על כך. קשתאפש

 בעיות במימושה. ו/או הזכייה

את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל  ןת לעצמושומרקשת וספקית הפרס  .1.1
 עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ו/או כל תקלה  ואיכות ו/או ת לטיב הפרסואחראי ןאינועלים אקספרס בע"מ ו/או  פקשת  .1.1
פועלים אקספרס המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קשת ו/או  .בו תגלהאשר ת

מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או מטעמן כל מי בע"מ ו/או 
, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר

ת לכל נזק ו/או ואחראייהיו לא ו/או פועלים אקספרס . קשת ייגרם בעקבות מימוש הפרס
 .מימושו-עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

ו/או לעכב  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .1.5
 לבטל את מסירת הפרס.

ת שלא ורשאיוספקית הפרס תהנה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .1.1
אינו כדין, מכל בחינה שלמסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 שהיא.
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 כללי .9

את  תתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קראשהב .9.8
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. 

ת באופן כלשהו ואחראיתהינה ת ולא ואחראיאינן ו/או מי מטעמה וספקית הפרס  קשת .9.2
מצעי תשתית או תקשורת אחר, על לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל א

מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקיםכל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
 .בקשר עם השתתפות בתחרות, במישרין או בעקיפין אשר יגרמו למשתתףוכיוצ"ב, 

 קשתתנהל התחרות, ייקבעו על ידי יאשר בהן  תחרותהימי משך התחרות, לרבות מספר  .9.1
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  ןדעתעל פי שיקול  ית הפרס וספק

לרבות  התנאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את ורשאי וספקית הפרס קשת .9.0
 הבלעדי. דעתןשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

 ותעורר במהלכבכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתהסופית תהא הפוסקת קשת  .9.1
במהלך  רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ

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

 ובני משפחותיהם.חברת שידורי קשת בע"מ ההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי  .9.1

לכל  ףאינם אחראים כלפי המשתת הפק מובהר בזאת, כי קשת ו/או מי מטעמלמען הסר ס .9.5
 וו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתלמשתתף נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

 בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות. ובפרס כלשהו ו/או עקב השתתפות

 , תל אביב.רמת החייל 82ולנברג תקנון התחרות ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול  .9.1


