
 "VEET" "חלק ולעניין" בשיתוף תקנון לפעילות
 

 הגדרות .1

גולשים, "חלק ולעניין", במסגרתה יתבקשו  פעילות פעילות""
מסיטואציה המשתתפים לכתוב כיצד יצאו חלק 

, הסיפורים המקוריים והיצירתיים ביותר 11מסוימת. 
זכו את שייבחרו על פי שיקול דעתה של קשת, י

 /קנון זהבת כמפורט, שולחיהם בפרסים

 

בהתאם גולש אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט   "משתתף"
 . להוראות תקנון זה

 חברת שידורי קשת בע"מ  "קשת"

א' הוד  6בע"מ )רחוב הנגר  )ניר איסט( רקיט בניקזר "נותנת החסות"
 819021215השרון( ח.פ 

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

    מתחם ייעודי בפורטל מאקו              "מתחם הפעילות"           

הגולש ששלח את הסיפור המקורי והיצירתי ביותר, יזכה                                     "הפרס"
" veetאון חשמלית מבית "-רולערכת בפרס הראשון: 

. להלן 8.5, כמפורט בסעיף נהשלמילוי אריזות מלאי ו
אשר סיפוריהם היו  גולשים נוספים,( 11)עשרה 

מכונת בפרס השני: והיצירתיים ביותר יזכו  המקוריים
, כמפורט , ללא מילוי"veetמבית " און חשמלית-רול

 .להלן 8.5בסעיף 
 

 פרשנות  .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .9.1
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל  פעילותחרים כלשהם בדבר הא

 דבר ועניין. 

לצרכי תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .9.9
 פרשנות. 

 התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה. .9.5

 

 כללי - פעילותה .3

באמצעות  פעילותיהיה להשתתף ב ניתן 01100113 ועד ליום 0110/113מיום החל  .5.1
 "(. תקופת הפעילותאתר האינטרנט )להלן: "

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על  .5.9
 פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 בפעילות השתתפות .4

באתר  Veetיעודי של ילמתחם הפעילות הכל המעוניין להשתתף בפעילות יגלוש  .5.1
"סיטואציות  -)חלון קופץ( בסיפור קצר בנושא ימלא את הפופ אפהאינטרנט ו

http://www.mako.co.il/


המשתתף מאשר כי הינו בעל מלוא הזכויות בסיפור ששלח וכי . "מהן יצאתי חלק
 makoהוא מסכים שהסיפור יפורסם וייעשה בו שימוש בלתי מוגבל באתרי 

 ובעמוד הפעילות. 

ים הקצרים שימולאו על ידי מי קשת אינה מתחייבת לפרסם את הסיפור .5.9
 מהמשתתפים או הזוכים. 

בעת מילוי תשובתו ימסור הגולש פרטים אישיים לצורך יצירת קשר במידה  .5.5
 שם, שם משפחה, אימייל וטלפון.-ויזכה 

קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה  .5.5
י מתנאי תקנון זה ו/או פעל שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנא

 בניגוד לדין הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 הפרס, הזוכה ומתנת השתתפות .5

והיצירתי המקורי  שכתב את הסיפור המשתתף יהיה הראשון בפרס הזוכה .8.1
 לפי שיקול דעתה של קשת. , ביותר

משתתפים נוספים, שכתבו אף הם את הסיפורים המקוריים והיצירתיים עשרה  .8.9
 . , לפי שיקול דעתה של קשת יזכו בפרס השניביותר

מכשיר רול און חשמלי  -תכוללערכת רול און חשמלית, ה : הנוהראשון הפרס  .5.3
אריזת  11)מכשיר לחימום השעווה+ כבל חשמלי+ בסיס להנחת המכשיר(+ 

  מגבונים לניקוי שאריות שעווה+ עלון הוראות לשימוש. 5רצועות בד+  19 מילוי

מכשיר רול און חשמלי  -ערכת רול און חשמלית, הכוללת :הנוהשני הפרס  .5.4
 19מילוי )+  כבל חשמלי+ בסיס להנחת המכשיר )מכשיר לחימום השעווה+

 בלבד.מגבונים לניקוי שאריות שעווה+ עלון הוראות לשימוש  5רצועות בד+ 

באמצעות פרטי  נותנת החסותאיתור הזוכה ואספקת הפרס ייעשו על ידי  .8.8
זין בעת שנרשם לפעילות. לאחר יצירת הקשר עמו יתבקש אותם ההתקשרות 

ו/או  . לא תהא כל אחריות לקשתהזוכה לספק את כתובתו לטובת שליחת הפרס
אם פרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או מדויקים ולא  לנותנת החסות

  אפשרו מסירת הפרס.

 15בתוך הזוכה  ליצור קשר עם נותנת החסותמכל סיבה שהיא לא הצליחה  אם .8.6
לרבות במקרה בו לא התייצב זוכה או לספק לו את הפרס לכתובת שסיפק, ימים, 

לשלול זכאותו בפרס ולהעביר רשאית קשת תהיה לאסוף את הפרס שנשלח אליו, 
 הפרס למשתתף אחר.

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף יתן נלא  .8.0
 אם המשתתף לא מימש את הפרס. 

 ו/או לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש הזכייה נותנת החסותו/או  קשת .8.5
 בעיות במימושה.

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  הלעצמשומרת קשת  .8.2
  רס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.להתנות את הענקת הפ

 בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס האינ קשת .8.11
ובכפוף להוראות כל דין וככל שקיימת אחריות כזו, היא תחול על החברה 

 המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קשת ו/או .המשווקת, נותנת החסות
מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי מטעמן כל מי  ונותנת החסות ו/א

תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס 
לא ו/או נותנת החסות ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות הפרס. קשת 

מימוש  ת לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקבוה אחראינתהי
 מימושו.-הפרס ו/או אי

 בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .8.11
 לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.



שלא למסור רשאית  אהתמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .8.19
כל בחינה אינו כדין, משאת הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 שהיא.

 כללי .6

מתמצית נותנת החסות בקשר עם התחרות . מובהר, כי אחריותה של 5.9 .6.1
בהתאם להנחיותיה של ובהתאם למפורט בתקנון זה באספקת הפרסים לזוכים 

אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם נותנת החסות , וכי מלבד זאת, קשת
ות, כללי התחרות, התחרות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בקשר עם מתווה התחר

ניהול התחרות, קביעת המשתתפים בתחרות, בחירה והכרזה על הזוכים, החלטה 
בקשר עם הזכאות לפרס, פיקוח על התחרות, תקלות בניהול התחרות וכל דבר 

כן מובהר, כי רקיט בנקיזר אינה נושאת בכל -ועניין בקשר עם התחרות. כמו
, והאחריות הבלעדית ינטרנטהאאחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם אתר 

 . עמו הנה של קשתבקשר 

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי  בפעילותתתפותו שהב .6.9
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 םו/או מי מטעמ נותנת החסותוקשת  .6.5
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או  םכלשהו לפעילות

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

 ., במישרין או בעקיפיןפעילותהשתתפות ב

, ייקבעו על פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .6.5
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  הדעתעל פי שיקול קשת ידי 

לרבות  הו/או לשנות את תנאי פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את הקשת  .6.8
 הבלעדי. דעתןשהיא, על פי שיקול שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה 

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .6.6
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 
 .נה בשל כךולמשתתף לא תהיה כל טע לאו

ובני חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .6.0
 משפחותיהם.

 .משפחותיהם ובני נותנת החסות ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות .6.5

אינם  ןמטעממי  נותנת החסות ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או .6.2
למשתתף ו רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לכל נזק גוף ו/א ףאחראים כלפי המשתת

 בפרס. וו/או בשל זכיית פעילותו/או לאחר עקב ה

, תל רמת החייל 19ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .6.11
 אביב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח מוצר:

 


