
 .חודשים תשעה ג'ונסון בפייסבוק בייבי לנד""תקנון לפעילות   
 

 הגדרות .1

יתבקשו המשתתפים להעלות לעמוד פעילות במסגרתה  פעילות""
עם  אםשל תמונה הפייסבוק של "תשעה חודשים" 

 08. בצירוף טיפ של האם להורות מנצחת תינוקה
והמקוריים הטיפים הטובים המשתתפים שיעלו את 

כל אחד בערכת יזכו  יקול דעתה של קשת,, לפי שביותר
בנוסף, במהלך תקופת  .של מוצרי ג'ונסוןמוצרים 
 קשת  של הבלעדי ייבחרו, לפי שיקול דעתההפעילות 

כתבות התמונות הטובות ביותר והן יפורסמו ב
פרסומים שונים ברחבי האתר ובעמוד הפייסבוק של וב

 תשעה חודשים. 

 

בהתאם  עמוד הפייסבוקת דרך לפעילו גולש אשר נכנס  "משתתף"
 להוראות תקנון זה.

רמת  21ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
 12-230871-1ח.פ ., תל אביבהחייל

 121787285ח.פ    ג'יי סי הלת' קר "נותנת החסות"

 חטיבת קונסיומר                                                                    
 88228חוצות שפיים                                                                     

 
 510819873ח.פ.  מקאן אריקסון "משרד הפרסום"

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

 פייסבוק של "תשעה חודשים" בכתובתעמוד ה            "עמוד הפעילות"
http://bit.ly/GIyGBu              

 
     

 

, )ערכה אחת לכל זוכה( ונסוןערכות של מוצרי ג' 08 "הפרס"
שר בלחות אל סבון מועאשר כל ערכה כוללת: כ

תחליב לתינוקות , מ"ל 088שמפו תינוקות , מ"ל318
קרם , מ"ל 188טלק , מ"ל 188שמן תינוקות , מ"ל 188

   . מ"ל 288החתלה 
בנוסף, במהלך תקופת הפעילות ייבחרו, לפי שיקול 

, התמונות הטובות ביותר והן קשתשל הבלעדי דעתה 
ובפרסומות שונות ברחבי האתר, כתבות יפורסמו ב

במסגרת אירוע ו ד הפייסבוק של תשעה חודשיםבעמו
לאוקטובר  12-72שיתקיים בתאריכים  דהבייבי לנ

1827 . 

 פרשנות  .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .1.2

 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותכלשהם בדבר ה

לצרכי תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  היפים וכותרות הסעיפים הינהחלוקה לסע .1.1

 פרשנות. 

 התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה. .1.2

http://www.mako.co.il/
http://bit.ly/GIyGBu
http://bit.ly/GIyGBu


 כללי - פעילותה .3

באמצעות אתר  פעילותיהיה להשתתף ב ניתן 11.21.22 יוםועד ל 21.21.22מיום  החל .2.2

 "(. תקופת הפעילותהאינטרנט )להלן: "

בתיאום רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות מובהר בזאת כי קשת תהא  .2.1

 .עם נותנת החסותובהסכמה 

 

 בפעילות השתתפות .4

עמוד הפייסבוק  - כל המעוניין להשתתף בפעילות יגלוש לעמוד הייעודי של הפעילות .1.2

אם ותינוקה היצרף את התמונה של ייעשה לייק לעמוד,  ,חודשים תשעהשל אתר 

מספר מייל ויזין פרטים אישיים: שם מלא, וסף את הטיפ של האם להורות מנצחת, ובנ

, makoאתר ברחבי  מות שונותבפרסו תופיעשהוא מעלה אשר שהתמונה וי טלפון

  .באירוע בייבילנד במסכי חוצותובעמוד הפייסבוק 

עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא  .1.1

מכלליות האמור לפרסום שמו )כפי שמופיע בעמוד הפייסבוק שלו(, הטיפ ששלח  לגרוע

והתמונה שהעלה לעמוד הפעילות )לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת( באתר 

האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק של הפעילות ו/או של נותנת החסות ו/או בכל מדיה 

מסכי חוצות בו פייסבוק, בסלולרית ו/או מדיה אחרת וכן בפרסומות ברחבי האתר

מבלי  והכל 1122לאוקטובר  12-22בתאריכים  במסגרת אירוע הבייבילנד שיתקיים

שהמשתתף יקבל על כך תמורה כלשהי. למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים 

שלישיים הקשורים אליו, לא תהא כל טענה כלפי קשת ו/או נותנת החסות ו/או מי 

 תתפותה בפעילות.מטעמן בקשר להעלאת התמונה והש

או כי קיבל רישיון  הזכויות בתמונהכל בהעלאת התמונה המשתתף מאשר כי הוא בעל  .1.2

המשתתף מאשר שלא יהיה בתמונה שהוא . כמו כן, לעשות בה שימושמבעל התמונה 

מעלה במסגרת הפעילות משום הפרת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, 

 העונשין.חוק איסור לשון הרע וחוק 

התמונות שיועלו על ידי המשתתפים יפורסמו בגלריית תמונות בעמוד הפייסבוק  של  .1.1

 תשעה חודשים. 

מודגש כי קשת אינה מתחייבת לפרסם את התמונות, כולן או חלקן, ותהא רשאית  .1.4

 לפרסם רק חלק מהתמונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

את הענקת הפרס לזוכה שלא  קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי .1.4

עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין 

 ל על פי שיקול דעתה הבלעדי. והכ

ואינה הולמת או ראויה או במסגרת הפעילות קשת רשאית להסיר כל תמונה שהועלתה  .1.4

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.

 הפרס, הזוכה ומתנת השתתפות .5

והמקוריים  שלהם היו הטובים מנצחיםהטיפים שהמשתתפים  81בסוף הפעילות ייבחרו  .4.2

 .ערכת מוצרים של ג'ונסוןוהם יזכו את שולחיהם ב ,ביותר, לפי שיקול דעתה של קשת

תחליב , מ"ל 811שמפו תינוקות , מ"ל 441אל סבון מועשר בלחות כל ערכה כוללת: 

 211קרם החתלה ,  מ"ל 411טלק , מ"ל מ"ל 411שמן תינוקות , מ"ל 411לתינוקות 

 .נותנת החסותמתנת  מ"ל



, התמונות הטובות קשת, במהלך תקופת הפעילות ייבחרו, לפי שיקול דעתה של בנוסף .5.5

, בעמוד הפייסבוק makoאתר בפרסומות שונות ברחבי וביותר והן יפורסמו בכתבות 

 .באירוע בייבילנד במסכי חוצותו

אותם הזין באמצעות פרטי התקשרות  משרד הפרסוםעל ידי ייעשה איתור הזוכה  .4.2

פעילות. לאחר יצירת הקשר עמו יתבקש הזוכה לספק את בעת שנרשם להמשתתף 

לא תהא כל  תיעשה על ידי נותנת החסות.אספקת הפרס  .כתובתו לטובת שליחת הפרס

אחריות לקשת אם פרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או מדויקים ולא אפשרו 

 מסירת הפרס.

יום  21בתוך עם הזוכה  ליצור קשר משרד הפרסום לא הצליח ,מכל סיבה שהיא אם .4.1

את הפרס  לזוכהלספק  אם נותנת החסות לא הצליחה אוממועד ההודעה על הזכייה, 

לשלול זכאותו בפרס ולהעביר הפרס רשאית קשת תהיה לכתובת שגויה שסיפק, 

 למשתתף אחר.

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף אם תן ינלא  .4.4

 ש את הפרס. המשתתף לא מימ

בעיות  ו/או לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש הזכייה נותנת החסותו/או  קשת .4.4

 במימושה.

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  הלעצמשומרת קשת  .4.4

 להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או יב הפרסת לטואחראי ןאינ ונותנת החסות קשת .4.8

ספקית הפרס חלה על ומימושו בכפוף לתנאים המפורטים על גביו, האחריות לפרס  .בו

 נותנת החסות ו/או בלבד. המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קשת ו/אוועליה 

בוש ו/או מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שימטעמן כל מי 

איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או 

ת לכל וה אחראינלא תהיו/או נותנת החסות אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. קשת 

 מימושו.-נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

לעכב  בתקנון זה עלולההתנאים מעמידה באחד  אימבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .4.2

 ו/או לבטל את מסירת הפרס.

שלא למסור את רשאית  אהתמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .4.21

 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שהפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 כללי .6

תף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא מסכים, מאשר ומצהיר המשת בפעילותתתפותו שהב .4.2

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 כלשהו  םאחראי יהיוולא  םאחראי םאינ םו/או מי מטעמ ונותנת החסותקשת  .4.1

הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת  התקינה של רשת םלפעילות

 ,נזקיםבאחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים,  נהולא תשא םאחר, על כל רכיביה

, פעילותבקשר עם השתתפות ב אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,הוצאות

 .במישרין או בעקיפין

, ייקבעו על ידי פעילותהתנהל יאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .4.2

 הבלעדי וללא זכות ערעור.  הדעתעל פי שיקול קשת 

לרבות שינויים  הו/או לשנות את תנאי פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את הקשת  .4.1

 הבלעדי. דעתןסבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

שאלה שתתעורר ובנוגע לכל  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .4.4

 רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ובמהלכ



ולמשתתף לא תהיה כל  , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאופעילותבמהלך ה

 .טענה בשל כך

ובני חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .4.4

 משפחותיהם.

, משרד הפרסום, משרד נותנת החסות ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב השתתפותה .4.4

 .משפחותיהם ובני ראובני פרידן, משרד שסטוביץ'

אינם אחראים  ןמטעממי  נותנת החסות ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או .4.8

ר עקב ו/או לאחלמשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  ףכלפי המשתת

ו/או נזק שנגרם  פעילותב ובפרס כלשהו ו/או עקב השתתפות וו/או בשל זכיית פעילותה

 .פעילותבמהלך ה

פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק ו/או כל גורם  .4.2

  אליה.  הקשורשהוא 

, תל רמת החייל 21ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .4.21

  אביב.

 


