
 

   שניות 51-מתכון ב -מאסטר שף תקנון לפעילות 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .5

 המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה רספנושאת  פעילות "פעילות"
צלם סרטון "סטופ מושן" של הכנת כריך, למתבקשים המשתתפים 

ג תחת התיו (instagram) ושיתופו ברשת אינסטגרם
, ביותר היצירתיים והמקורייםבסופה, הסרטונים . שניות51מתכוןב#

 ת שולחיהם בפרס.יזכו א לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת,

 שניות51מתכוןבאשר העלה סרטון לאינסטגרם ותייג #גולש/ת                                       "משתתף"

 52מרחוב ראול ולנברג  15-571531-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.         "קשת"
 רמת החייל, תל אביב.

 קשת "ספק הפרס"

  www.facebook.com/masterchef.keshet "אתר האינטרנט"

שולחן זוגי ל כניסה כרטיסהסרטון היצירתי והמקורי ביותר יזכה ב                                          "הפרס"
של התכנית "מאסטר  העונה הנוכחיתאירוע הגמר של הטועמים ב

 511לשלושת המקומות שאחריו שוברים בסך . בנוסף, יחולקו שף"
בשובר יהיו הכלולים המוצרים  למוצרי משק צוריאל.כל אחד, ₪ 

השובר יהיה תקף לחצי שנה בכפוף לשיקול דעתה של ספקית הפרס. 
 מיום קבלתו.

 

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

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

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

 יכלל –הפעילות  .2

 תקופת)להלן: " .2.2.215ועד ליום ראשון  .55.5.215 חמישימשך הפעילות: החל מיום  2.5
 "(. הפעילות

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה  2.2
 הבלעדי.

 השתתפות בפעילות .3

בת כריך, להעלות שניות המתאר הרכ 51צלם סרטון בן כדי להשתתף בפעילות על המשתתפים ל 3.5
  שניות. 51לאינסטגרם ולתייג #מתכוןב

לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא  המשתתף והזוכהצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת ע 3.2
שידור ב ,הסרטון שהעלה ושם המשתמש שלו באינסטגרםלגרוע מכלליות האמור, לפרסום 

 מדיה סלולרית ו/או מדיה ו/או , פייסבוקו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנטטלוויזיוני 
 . ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. אחרת

או כי קיבל רישיון מבעל  הסרטוןהמשתתף מאשר כי הוא בעל כל הזכויות  הסרטוןבהעלאת  3.3
שהוא מעלה במסגרת  בסרטוןשימוש. כמו כן, המשתתף מאשר שלא יהיה  בולעשות  הסרטון

רת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע הפעילות משום הפ
 וחוק העונשין.

וקשת  שניות#51מתכוןבתחת התיוג באינסטגרם יפורסמו בגלריה ייעודית  הסרטוניםכל  ..3
 . טלוויזיה, פייסבוק וכו' –שומרת לעצמה את הזכות לפרסמם בפלטפורמות נוספות 

 הזוכים .4
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, על פי שיקול מקוריים ביותריצירתיים והייבחרו יוצרי הסרטונים ה עם סיום תקופת הפעילות 5..
 כזוכים בפרס. דעתה הבלעדי של קשת,

 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו. 2..

 איתור המועמדים לזכייה  .1

באמצעות , שלהםדרך חשבון האינסטגרם בתום תקופת הפעילות תיצור קשת קשר עם הזוכים  1.5
 קשת תעביר לזוכים את הפרטים הדרושים לצורך מימוש הפרס.. פרסמולסרטון אשר  תגובה 

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו  1.2
בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא 

 .דרך האינסטגרם ניתן לאתר את הזוכה

או לראשונה ר יצרה עמו קששמיום  שעות 1.תוך עם הזוכה ליצור קשר  הצליחה קשתבאם לא  1.3
תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו לפרס ולבחור ברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תה אם

  .לעיל .זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

 הפרס .6

 זוגייזכה בכרטיס  , לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת,הסרטון היצירתי והמקורי ביותר 5.5
שת הסרטונים הבאים בתור יזכו בשובר אירוע הגמר של מאסטר שף, שלוב לשולחן הטועמים

המוצרים הכלולים בשובר יהיו בכפוף לשיקול  למוצרי משק צוריאל.כל אחד ₪  511קניות בסך 
 השובר יהיה תקף לחצי שנה מיום קבלתו.  דעתה של ספקית הפרס.

 המרה בכסף אושינוי, החלפה או לל הפרס אינו ניתן .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה 5.2
 .בשווה כסף

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  שומרת לעצמה קשת 5.3
 הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  ..5
ת הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או ו/או שלא למסור א

 במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 כללי .7

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  7.5
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא 

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

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 7.2
ישאו ירשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא 

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

בתקנון זה, מכל סיבה את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה להפסיק ו/או לבטל  תקשת רשאי 7.3
 הבלעדי. השהיא, על פי שיקול דעת

במקרה בו יתברר  לקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהחאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר ..7
כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת 

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  7.1
וט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, בהן תנק

 לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  7.5
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, ובנוגע לכל  הו/או בקשר עמ

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

 ובני משפחותיהם. משק צוריאל, ,ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת 7.7


