
 

 "מתכונים מעודפי מזון –לקט ישראל תקנון לפעילות "
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 

 הגדרות

להעלות לאתר "אוכל טוב" גולשים המזמינה את הפעילות  "פעילות"
בתום . /בביתשיש להם במקרר מעודפי המזוןמקורי מתכון 

, ביותרם והמוצלחים יהמקורי מתכוניםה 4 תקופת הפעילות,
  בפרס.  םיזכו את שולחיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת,

 '06/06'גולש  אשר נכנס לפעילות  בעמוד הייעודי של מתחם  "משתתף"
 להוראות תקנון זה. בהתאםבאתר 'אוכל טוב' 

 מרחוב ראול ולנברג 15-536071-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.  "קשת"
 .רמת החייל, תל אביב 52

 166463077עמותת לקט ישראל ע.ר                                         "ספק הפרס"            
 62-3445313, טלפון 4701660, רעננה 2223ת.ד                                                                                     

                                                                                    

 mako.co.il "אתר האינטרנט"

"עמוד הפעילות"
 

http://www.mako.co.il/nPreview/vcmid=f58d8d1939823410V

gnVCM2000002a0c10acRCRD 

 

  :זוכים על פי הפירוט הנ"ל 4-שוברים ל 4 "הפרס"

  למימוש במתחם השף ₪  266בשווי  שובר: 2-ו 5מקום
 קורדליה או בביסטרו נועהמסעדות ב –ניר צוק 
מתפריט להזמנה ₪  266כולל: מימוש של   .)לבחירה(
ביסטרו /  יפו 76מסעדת קורדליה, יפת  . המסעדות

יפו(. להזמנת  72יפו )כניסה מיפת  54נועה, הצורפים 
תקף  ]כל זוכה יקבל שובר אחד[ .67-1564006מקומות: 

כל ימות השבוע כולל סופ"ש. למימוש מידי ובתוקף עד 
4..01.1.03. 

  ארוחת בוקר זוגית שח.  526בשווי שובר : 7מקום
' של השף שוקרוקח ' או '  רוקח ים'ועד למסעדות המי

השובר תקף רק .  כולל שתיה חמה או קרהאייל לביא 
, רחוב 5מל יפו, האנגר רוקח ים: נ שבת. –בימי שישי 
, : נמל תל אביבשוקרוקח /  67-0224542לואי פסטר

למימוש  67-3502313 .52, האנגר 5רחוב יורדי הסירה 
 .22.60.2654מידי ובתוקף עד 

  ארוחת בוקר זוגית שח.  564בשווי שובר : 4מקום
בביסטרו נועה של השף ניר צוק. כולל: ארוחת בוקר 

                                                                             .76.52.2654למימוש מידי עד  יפואית/שקשוקה.
                                                                                  יפו(.  72יפו )כניסה מיפת  54ביסטרו נועה, הצורפים 

תקף כל ימות השבוע . 67-1564006להזמנת מקומות: 
 כולל סופ"ש.

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

 כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי 
 פרשנות. 

 ות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים. תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוח

http://www.mako.co.il/nPreview/vcmid=f58d8d1939823410VgnVCM2000002a0c10acRCRD
http://www.mako.co.il/nPreview/vcmid=f58d8d1939823410VgnVCM2000002a0c10acRCRD
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 כללי –הפעילות  .0

 )להלן: "תקופת 62.65.2654 חמישיועד ליום  27.52.2657 שלישימשך הפעילות: החל מיום  5.5
 הפעילות"(. 

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול  5.2
 דעתה הבלעדי.

 השתתפות בפעילות .1

 06/06במתחם התוכן של לקט ישראל במדור  העמוד הייעודילהעלות אל  יתבקשכל משתתף  2.5
 לומתכון מקורי מעודפי המזון שיש תיבת הפופ אפ ב'אוכל טוב' באתר מאקו  בערוץ

המשתתפים מתחייבים כי המתכון שיעלו הוא מקורי שלהם ואין בו כדי לפגוע במקרר/בבית. 
 בזכויותיהם של צדדים שלישיים. 

את פרטיהם האישיים )לצורך מסירת הפרס  בתיבת הפופ אפהמשתתפים יתבקשו למלא  2.2
  שם מלא, טלפון וכתובת מייל. בלבד(:

את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  ,הבלעדי העל פי שיקול דעת ,לפסול תהא רשאית קשת 2.7
 . בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה

 בחירת הזוכים .4

 ארבעת המתכוניםאת  ,הבלעדי העל פי שיקול דעת תבחר קשת,בתום תקופת הפעילות  7.5
 בפרס. ויזכ םהיביותר ושולח והמוצלחים יםמקוריה

 איתור המועמדים לזכייה  .3

 , על ידי לקט ישראלק בוקסהפרטים שמזין המשתתף בתיבת הצ'ייעשה דרך  יםאיתור הזוכ 4.5
  . )קשת תעביר להם את הפרטים לצורך מסירת הפרס בלבד(

שעות  46ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  'לקט ישראל'באם לא השיב הזוכה לפניית נציג  4.2
הוברר שלא עמד ממועד שליחת הפנייה כאמור ו/או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמו, 

  זוכה אחר במקומו.בחר קשת תבתנאי תקנון זה, 

 למשלוח השוברים.קבלת פרטיהם לצורך יצור קשר עם הזוכים ת 'לקט ישראל' 4.7

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע ע 4.4
אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה  והמתכוןמכלליות האמור, לפרסום שמו 

אחרת וכמו טלוויזיונית ו/או מדיה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה 
ו/או העמדה לרשות  טלוויזיוני סיפור ששלח ולשימושו במסגרת שידורשמו והכן לפרסום 

הפרטים כאמור מהווה  הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה. ההסכמה לפרסום
 תנאי להשתתפות בפעילות. 

 הפרס .5

  :זוכים על פי הפירוט הנ"ל 4שוברים ל 4הפרס: 

  למימוש במתחם השף ₪  266בשווי  שובר :1-ו 0מקום
 קורדליה או בביסטרו נועהמסעדות ב –ניר צוק 
להזמנה מתפריט ₪  266כולל: מימוש של   .)לבחירה(
ביסטרו /  יפו 76מסעדת קורדליה, יפת  . המסעדות

יפו(. להזמנת  72יפו )כניסה מיפת  54נועה, הצורפים 
תקף ]כל זוכה יקבל שובר אחד[  .67-1564006מקומות: 

למימוש מידי ובתוקף עד  כל ימות השבוע כולל סופ"ש.
4..01.1.03. 

 
  שובר ארוחת בוקר זוגית המיועד למסעדות  :4מקום

כולל ' של השף אייל לביא רוקח נמל' או '  רוקח ים'
 –השובר תקף רק בימי שישי .  שתיה חמה או קרה

-67, רחוב לואי פסטר5מל יפו, האנגר רוקח ים: נ שבת.
, רחוב יורדי : נמל תל אביבשוקרוקח /  0224542
למימוש מידי  67-3502313 .52, האנגר 5הסירה 

 .1.03....11ובתוקף עד 
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  בביסטרו נועה של שובר ארוחת בוקר זוגית  :3מקום
                                                                                  השף ניר צוק. כולל: ארוחת בוקר יפואית/ שקשוקה.

                                                                                  יפו(.  72יפו )כניסה מיפת  54ביסטרו נועה, הצורפים 
תקף כל ימות השבוע . 67-1564006להזמנת מקומות: 

 01.1.03..4למימוש מידי עד  כולל סופ"ש.
 

                                                                                   

על בסיס הזמנה מראש  המצוינים בפירוט הפרס ורק למימוש בין התאריכים ניתניםהשוברים 
  במערכת ההזמנות של המסעדה.

 

פרס אחר בבמנות אחרות מהתפריט או הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או  1.5
 זיכוי כספי.  ןכלשהו וכן לא יינת

באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש  שאיתקשת לא  1.2
הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד קשת 

 בקשר עם מימוש הפרס. 

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  הלעצמ תקשת שומר 1.7
 אים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.הענקת הפרס בתנ

כל תקלה אשר תתגלה בו. מסירתו ו/או לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או  תאחראי תהאקשת לא  1.4
ספק הפרס. הזוכה ו/או מי  וש הפרס )כולו או חלקו( מוטלת עלהאחריות בכל הנוגע למימ

מטעמו פוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, 
קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או 

 אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

וראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה וה 1.1
כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה 

 או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 כללי ..

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  0.5
את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא התקנון ומקבל עליו 

שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו 
 לכל דבר ועניין. 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 0.2
 תישאצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמ

באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו 
 למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים(  תקשת רשאי 0.7
 בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

במקרה בו  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 0.4
יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את 

 היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר  למען 0.1
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.

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  ת בכל עניין הנוגע לפעילותסופיתהיה הפוסקת הקשת  0.0
ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך  הו/או בקשר עמ

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

 ובני משפחותיהם. ספק הפרס ,שתההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי ק 0.3


