
 

 של קשת   סיפור ההצלחה הבאלפעילות תקנון 
    makoבאתר 

 
 

 לתנאי תקנון זה ףהמשתת םמסכיהשתתפות בפעילות ב
 הגדרות .1

 

לספר על פרויקט שהגו  המזמינה את המשתתפיםפעילות                                 פעילות""
בין או יזמו ועל האופן בו הם מתכוונים לממש אותו. 

 ,יעמדו, אשר מועמדים לזכייהייבחרו עשרה המשתתפים 
בצורה המיטבית על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת, 

 מידת החדשנות והמקוריות של –בקריטריונים הבאים 
ורמת ההתכנות של הערך המוסף של הפרויקט, הפרויקט, 

, זוכה אחדהמועמדים לזכייה ייבחר עשרת מבין  .הפרויקט
באופן מיטבי בקריטריונים, על אשר הפרויקט שלו יעמוד 

יזכה בפרס בכפוף  פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת, והוא
  לתנאי תקנון זה.

לפעילות דרך אתר האינטרנט  גולש באתר אשר נכנס "ף"משתת
 להוראות תקנון זה.בהתאם והשתתף בה 

ראול מרחוב  15-536871-2 חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ. "קשת"
 .רמת החייל, תל אביב 52 ולנברג

   בנק הפועלים בע"מ "החסות נתנות"

 
 www.mako.co.il אתר האינטרנט של קשת אתר האינטרנט""

  בחסות בנק הפועלים. ₪  73,333פרס כספי בסך  "הפרס"

  

לפרסומים אחרים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה  .5.5
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותכלשהם בדבר ה

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .5.2

 כללי -פעילות ה .2

 . תקופת הפעילות"()להלן: " 3.10.11 ליוםועד  11.8.11מיום  משך הפעילות: החל .2.5

לספר על פרויקט שהגו או יזמו ועל  המזמינה את המשתתפיםפעילות תיאור הפעילות:  .2.2
האופן בו הם מתכוונים לממש אותו. בין המשתתפים ייבחרו עשרה מועמדים לזכייה, אשר 

מידת החדשנות והמקוריות של הפרויקט,  –יעמדו בצורה המיטבית בקריטריונים הבאים 
, לפי שיקול  "(הקריטריונים)" הערך המוסף של הפרויקט, ורמת ההתכנות של הפרויקט

הפרויקט מבין עשרת המועמדים לזכייה ייבחר זוכה אחד, אשר דעתה הבלעדי של קשת. 
יזכה א שלו יעמוד באופן מיטבי בקריטריונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קשת, והו

 .בפרס בכפוף לתנאי תקנון זה

ו/או לקצר את  ו/או לשנות ו/או להשהות מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך .2.7
 .תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי

 השתתפות בפעילות .1

משתתף אשר יחפוץ לקחת חלק בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם הפעילות ויקרא  .7.5
ר שקרא את התקנון על המשתתף למלא מספר פרטים אודות את הוראות תקנון זה. לאח

הפרויקט שלו: פירוט כללי על הפרויקט, השלב בו הוא נמצא, הערך המוסף של הפרויקט, 
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השלבים להגשמת הפרויקט והמדד להצלחתו. לאחר מכן יתבקש המשתתף למלא את 
ן ברצונו פרטיו: שם, שם משפחה, כתובת אי מייל וטלפון ולאשר כי קרא את התקנו

 להירשם לפעילות.  

כאמור לעיל בהתאם להוראות  יד המשתתףקשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על  .7.2
   לשימוש זה. ו, והמשתתף נותן הסכמת5865 –החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 משתתפים אשר עמדו בצורה המיטבית 53יבחרו תקופת הפעילות,  לאחר תום .7.7
 בקריטריונים. 

יתבקשו להעביר לקשת מידע נוסף בכתב אודות הפרויקט,  המשתתפים שייבחרועשרת  .7.3
 "(. האירועויתבקשו להציגו באירוע שתקיים קשת בשיתוף עם נותנת החסות )"

בחר בהחלטת צוות שופטים משתתף אחד מתוך העשרה, שעמד בצורה יבמסגרת האירוע י .7.1
 המיטבית בקריטריונים והוא יזכה בפרס. 

 שעלו לשלב הסופי, לא יזכו בפרס כלשהו. יתר המשתתפים  .7.8

 ותפורסם באתר מאקו. החלטת השופטים תהיה מנומקת  .7.3

קשת ונותנת החסות שומרות לעצמן את הזכות שלא לקיים את האירוע, מכל יובהר, כי  .7.6
הזוכה יבחר על ידי צוות שופטים אשר החלטתם המנומקת סיבה שהיא. במקרה כזה, 

  אתר מאקו. תפורסם ב

 

 רוחני ואחריות על המידע שנמסר על ידי משתתפיםקניין  .4

המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מוסמך למסור את הפרטים בעת הרישום לפעילות וכי  .3.5
אין לו כל מניעה חוקית או חוזית להירשם לפעילות כאמור בתקנון זה. המשתתף הינו 

ור וכן לפרסום האחראי הבלעדי למידע שנמסר על ידו, והינו אחראי על תוכן המידע כאמ
 המידע והשימוש בו על ידי קשת ו/או נותנת החסות .

לפעילות הינו נכון, מדויק  המשתתף מצהיר ומתחייב כי המידע שנמסר על ידו בעת הרישום .3.2
ואין בו כדי להטעות ו/או להפר כל דין, לרבות דיני זכויות יוצרים, הגנת הפרטיות, לשון 

 ות.  הרע, חוקי הגנת הצרכן ועוולות מסחרי

המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני בפרויקט  .3.7
 שלו וכי אין בו או בפרסומו על ידי קשת כל הפרה של זכויות צד ג' כלשהו. 

המשתתף מאשר בזה כי קשת ו/או בנק הפועלים ו/או מי מטעמן יהיו רשאים לפרסם את  .3.3
 וזאת ללא כל הגבלה שהיא. הפרויקט לפי שיקול דעתם הבלעדי

 

 פרסה .5

לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,אשר הפרויקט שלו יעמוד בצורה המיטבית בקריטריוניםהזוכה  .1.5
 . בהצגת תעודה מזההעל ידי קשת,  ,שיוענק לו₪  73,333של קשת, יזכה בפרס כספי בסך 

איתור המועמדים לזכייה יעשה על ידי קשת בהתאם לפרטים האישיים שמסרו  .1.2
המשתתפים בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט, המשתתף הינו האחראי הבלעדי 
להזנת הפרטים הנכונים. קשת ו/או נותנת החסות אינן אחראיות במקרה שבו הפרטים 

 שנמסרו על ידי המשתתפים אינם נכונים ובשל כך לא ניתן היה ליצור קשר עמם.

בתוך שבוע מיום  ועמדים לזכייהאחד המשל קשת ליצור קשר עם  האם לא יעלה ביד .1.7
לבחור במקומו מועמד אחר, בהתאם תהיה קשת רשאית ההחלטה על המועמדים לזכייה, 

   . 7.7לאמור בסעיף 

אפשרות  ללא הפרסהסופי של  מימושהאת הזכות לקבוע את זמן  השומרת לעצמ קשת .1.3
 לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש הזכייה נותנת החסותו/או  ערעור על כך. קשת

 בעיות במימושה. ו/או

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת  שומרות לעצמן ונותנת החסותקשת  .1.1
 ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
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, בהצגת שלו הורה ו/או אפוטרופוסבליווי יימסר לו , הפרס 56במידה והזוכה צעיר מגיל  .1.8
 תעודה מזהה. 

הפרס,  או למימוש/, ובפרס לזכייה בקשר שיחולו כלשהי תשלום דרישת או ניכוי מס, כל .1.3
קשת או נותנת  .אחריותו בלבד ועל חשבונו על ויהיו הזוכה על ובלעדי מלא באופן יחולו

 את או ההזוכ פרטי את המס לשלטונות לכך, להעביר ידרשו רשאיות, אם יהיו החסות

 .מהזוכה לתשלום החזר ולקבל במקור, המס ניכוי

 בכל מוצר/פרס אחר, אף אם המשתתף לא מימש את הפרס.את הפרס להמיר יתן נלא  .1.6

ו/או כל תקלה אשר  ואיכות ו/או לטיב הפרסאינן אחראיות  החסותנותנת ו/או קשת  .1.8
ו/או כל מי  החסותנותנת המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קשת ו/או  .בו תגלהת

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

לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה  אחראיותלא יהיו  סותהחנותנת מימוש הפרס. קשת ו/או 
 מימושו.-זוכה עקב מימוש הפרס ו/או אימשתתף עקב אי זכייה בפרס, או לשייגרמו ל

לעכב ו/או  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .1.53
 לבטל את מסירת הפרס.

רשאית שלא למסור את הפרס  אוהוראות כל דין, קשת תהמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה  .1.55
 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שלידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 כללי .3

ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  ף, מאשר ומצהיר המשתתםבפעילות מסכי תתפותשהב .8.5
לא בפעילות בהחל בהשתתפות וגם אם  ללא כל סייג את הוראותיו ועליהתקנון ומקבל 

ויחייבו  וו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עלי ףהמשתת םמסכי ,קרא את התקנוןש
 לכל דבר ועניין. 

פרויקט שלו במסגרת שידור ו/או הפרטים שמסר בקשר ללפרסום  ,עוד מסכים המשתתף .8.2
העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום 

ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי . )שם ושם משפחה(טיו האישיים פר
שהועלו על  הפרויקטיםיובהר, כי קשת אינה מתחייבת לפרסם את  להשתתפות בפעילות.

  ידי מי מהמשתתפים או הזוכים.

באופן כלשהו  יהיו אחראיםולא  םאחראי םאינ ןמי מטעמו/או  החסותנותנת ו/או קשת  .8.7
לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על 

מניעת  ,הוצאות ,נזקיםבאחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים,  יישאוכל רכיביהן ולא 
, במישרין ו/או פעילותבקשר עם ההשתתפות ב פיםאשר יגרמו למשתתרווח וכיו"ב, 

 .מידע ו/או התוכן שנמסר על ידי המשתתפיםו/או פרסום ה בעקיפין

 הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה ותירשאהחסות  נתנותו/או  קשת .8.3
  הבלעדי.ן דעתבתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

, על פי שיקול פעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  ןלעצמות שומר נותן החסות ו/אוקשת  .8.1
 .שהיא מכל סיבה ,ןדעת

קשת  לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוטפעילות לכל משתתף ב .8.8
נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות  לעקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכ

 .משתתףישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת 

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות יין הנוגע לבכל ענהסופית תהא הפוסקת קשת  .8.3
במהלך  רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ

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

מנהלי , ובני משפחותיהם שותפיהם, קשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .8.6
 השופטים בפעילותמנהלי ועובדי , ובני משפחותיהם שותפיהם נותנת החסותועובדי 

 .ובני משפחותיהם שותפיהם

 


