תקנון לפעילות החיקויים – הכוכב הבא באתר mako

 .1הגדרות
"הפעילות"

פעילות במסגרתה מתבקשים המשתתפים לשלוח קטע וידאו ובו חיקויים
מצולמים של שופטי ומשתתפי "הכוכב הבא" ,המבוצעים על ידי איש
אחד או יותר ("הסרטון") .קטעי הווידיאו עם החיקויים המוצלחים
ביותר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת ,יופיעו בעמוד "הכוכב הבא"
שבאתר  makoועשויים להופיע גם בתכנית.

"משתתף"

כל גולש/ת באתר מעל גיל  ,81אשר צילם ושלח/ה סרטון כמפורט בתקנון
זה.

"אתר האינטרנט "

אתר  makoאשר כתובתו היא:

"התכנית"

"הכוכב הבא"

"קטע וידאו"

סרטון שהעלה גולש לאתר.mako

"תוכן"

כל מידע מכל מין וסוג ,לרבות תוכן מילולי ,חזותי ,קולי הנכלל
במסגרת הסרטון אותו שולח המשתתף במסגרת הפעילות.

www.mako.co.il

 .2פרשנות
 .1.8בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר הפעילות תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .1.1החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 .1.2תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.
 .3הפעילות  -כללי
 .2.8החל מיום ה 88/88/1182-ועד ל -יום  18/18/1184ניתן יהיה לשלוח לכתובת המיילinfo@mako.co.il :
סרטונים ובהם חיקויים מצולמים של שופטי ומשתתפי "הכוכב הבא" ,המבוצעים על ידי איש אחד
או יותר (להלן" :תקופת הפעילות").

 .2.1קשת תהיה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .4השתתפות בפעילות
 .4.8ההשתתפות בפעילות הינה מגיל  81ומעלה.
 .4.1על מנת להשתתף בפעילות המשתתף יתבקש לשלוח מייל לכתובת  info@mako.co.ilעם סרטון ובו
חיקויים מצולמים של שופטי ומשתתפי "הכוכב הבא" ,המבוצעים על ידי איש אחד או יותר שצילם
ולרשום את פרטיו  -שם ,שם משפחה ,טלפון ,כתובת ,אי-מייל ,גיל ומין.
 .4.2מובהר בזאת ,כי משתתף שלא יציין את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש ,לא יהיה רשאי
להשתתף בפעילות.
 .4.4הסרטונים עם החיקויים המוצלחים ביותר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת ,יופיעו בעמוד
"הכוכב הבא" שבאתר  makoועשויים להופיע גם בתכנית בפרסומיה ובקדימונים שלה) ,באתר
האינטרנט ,באתר הפייסבוק ו/או במדיות נוספות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת.
 .4.4במידה וקשת תחליט לפרסם סרטון של אחד או יותר מהמשתתפים בטלוויזיה ,היא תפנה אליו
באמצעות פרטי ההתקשרות שציין המשתתף במייל.
 .4.4בעצם ההשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא זה שמופיע בסרטון שהעלה.

 .4.4עצם ההשתתפות בפעילות ושליחת הסרטון תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה ,לרבות ובלא
לגרוע מכלליות האמור ,להסכמתו להקנות לקשת ולמי מטעמה רישיון חינם ,בלתי מוגבל בזמן,
לפרסום הסרטון אותו העלה וכן את שמו וגילו בשידור טלוויזיוני ו/או העמדה לרשות הציבור
באינטרנט ו/או מדיה סלולרית וכי במידת הצורך ייעשה בסרטון שימוש בלתי מוגבל באתרי mako
(לרבות בעמודים של קשת ברשתות חברתיות ,כגון פייסבוק מדיה אחרת) .ההסכמה לפרסום
הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.
 .4.1באחריות המשתתף להקפיד על כך שהסרטון שיעלה על ידו אינו מכיל תכנים לא ראויים ,גסים,
משמיצים ,מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב .בנוסף ,אין להעלות בסרטון תוכן
שיש בו באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.
 .4.4בעצם העלאת הסרטון המשתתף מאשר כי הינו בעל כל הזכויות בו ו/או בעל הרשאה כדין מבעל
הזכות אשר התיר לו למסור את הסרטון לפרסום בלתי מוגבל של קשת וכי הוא רשאי למוסרם
לפרסום.
 .4.81קשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין בסרטונים המתפרסמים ולהסיר ו/או לא להעלות כל סרטון
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .4.88קשת אינה אחראית כלפיך לתגובות מכל סוג שהוא שתקבל בעקבות תכנים שתעלה לאתר ולא תהיה
אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידך.
 .5תנאים כללים
 .4.8בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את
הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר
ועניין.
 .4.1המשתתף בפעילות מאשר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ,גילו וקטע הווידאו
ששלח בכל פלטפורמה הנמצאת בבעלות קשת (סלולרית ,אינטרנטית וטלוויזיונית).
 .4.2קשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת
הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות
להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם
ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.
 .4.4קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה,
מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .4.4קשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי
חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף
בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.
 .4.4למען הסר ספק ,לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.
 .4.4קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו 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.
 .4.1לא תשולם למשתתף כל תמורה ,פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר ,כנאמר
בתנאים אלה.
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