
 מי הייתם רוצים שיבשל לכם? –מאסטר שף  תקנון לפעילות

 הגדרות .1

בעמוד לענות  יתבקשו המשתתפיםפעילות במסגרתה  פעילות""
מי אתם רוצים שיבשל לכם על הסקר "הפעילות 
, )מבין המתמודדים שנשארו במאסטר שף( ארוחה?"

במי בחרו  לנמקבנוסף להצבעה יתבקשו המשתתפים 
אשר שלושת הזוכים יבחרו . בתום הפעילות ומדוע

תשובתם הייתה נמצאים באזור החלוקה ואשר 
, לפי שיקול דעתה הבלעדי יותרב והיצירתית המקורית
  .והם יזכו בפרס של קשת,

 mako עמוד הפעילותלפעילות דרך  גולש אשר נכנס  "משתתף"
 להוראות תקנון זה.בהתאם 

רמת  21ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
 .12-236871-1 ח.פ ., תל אביבהחייל

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:  mako פורטלערוץ ב                         "makoאתר "         
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אשר ות יבחרו שלושת הזוכים בתום תקופת הפעיל "הפרס"           
ואשר תשובותיהם היו נמצאים באזור החלוקה 

עד  המקוריות והיצירתיות ביותר והם ויזכו בארוחה
מתמודד  בושלה מראש על ידיסועדים(  אשר  4-)ל הבית

אזור החלוקה  .שזכה בתוצאות הסקרמאסטר שף 
: גבול צפוני: חיפה; גבול דרומי: באר שבע. גבול הוא

 רושלים.  מזרחי: י

 פרשנות .1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .1.2
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל  פעילותאחרים כלשהם בדבר ה

 דבר ועניין. 

לצרכי תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .1.1
 פרשנות. 

 ון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה.התקנון כתוב בלש .1.7

 כללי - פעילותה .3

באמצעות אתר  פעילותניתן יהיה להשתתף ב  1.4.24ועד  13.37.24מיום החל  .7.2
mako " :(. תקופת הפעילות)להלן" 

הא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ר בזאת כי קשת תמובה .7.1
 .תעם נותנת החסוובהסכמה בתיאום 

 בפעילות השתתפות .4

 לעמוד הייעודי של הפעילותכדי להשתתף בפעילות, נדרש המשתתף להיכנס  .4.2
לענות על השאלה מי היה רוצה שיבשל לו מבין להשתתף בסקר,  ,makoבאתר 

ישיים אפרטיו האת זין להוכן ו ,ולנמק מדוע המתמודדים הנותרים במאסטר שף
   .(מספר טלפוןמייל ושם מלא, )

לתנאי תקנון זה,  המשתתף והזוכהות בפעילות תחשב להסכמת צם ההשתתפע .4.1
שידור ב ,makoתשובתו באתר לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, לפרסום 

ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה טלוויזיוני 
 אחרת. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. 
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תכנים  שהתכנים שיועלו על ידו אינם מכיליםיות המשתתף להקפיד על כך באחר .4.7
לא ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו 

  הטוב. 

להיות  יםעשויורגע הענקת הפרס דבר זכייתו המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי  .4.4
ונים, לרבות ם באמצעי התקשורת השמים ו/או מצולמיו/או מפורס יםמסוקר

 בפעילותוכי בהשתתפותו  והפייסבוק בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט
מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או 

במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ווידאו שלו צילום שמו תמונתו 
 ה בפרס. סעיף זה הינו תנאי לזכיי .ידי קשת ומי מטעמה הנעשים על

   הפרס ומימושו .5

אשר נמצאים באזור החלוקה שלושת הזוכים בתום תקופת הפעילות יבחרו  .1.2
 עד הבית ארוחהויזכו ב והם המקוריות והיצירתיות ביותר היותיהם תשובוואשר 

שזכה בתוצאות מתמודד מאסטר שף  על ידי מראש בושלהאשר   סועדים( 4-)ל
חיפה; גבול דרומי: באר שבע. גבול : גבול צפוני: הואאזור החלוקה  .הסקר

 מזרחי: ירושלים.  

 איתור הזוכה .6

אותם הזין באמצעות פרטי התקשרות  קשתעל ידי ייעשה איתור הזוכה  .8.2
  בעת שנרשם לפעילות. המשתתף 

 שעות 46מכל סיבה שהיא, לא הצליח נציג קשת ליצור קשר עם הזוכה בתוך  אם .8.1
 ממועד ההודעה על הזכייה, תהיה קשת רשאית לשלול זכאותו בפרס ולהעביר

 הפרס למשתתף אחר.

אינם נכונים בפרס  לא תהא כל אחריות אם פרטים שנמסרו על ידי הזוכהלקשת  .8.7
   ו/או מדויקים ולא אפשרו מסירת הפרס.

 הזכאות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה, להעברה או למכירה לאחר. .8.4
את הפרס בכסף או בשווה כסף או בפרס אחר, ולא יינתן בגינו ניתן להמיר  לא

 זיכוי כספי ו/או אחר. 

קשת לזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי  .8.1
 הקשורה בפרס, לרבות טיבו, איכותו, אספקתו וכיו"ב.

בכל אחריות  לא תישאקשת בכל אחריות לאיכות ולטיב הפרס. לא תישא קשת  .8.8
"(, שייגרמו נזקבגין תקלה ו/או נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא )להלן: "

לזוכה או למי מטעמו, בקשר עם הפרס ו/או מימושו ו/או קבלתו ו/או אי קבלתו. 
קשת מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד  בפרס הראשון הזוכה

 ור. בקשר עם כל נזק כאמ הו/או מי מטעמ

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף תן ינלא  .8.3
 אם המשתתף לא מימש את הפרס. 

 בעיות במימושה. ו/או באחריות בגין איחור במימוש הזכייה לא תישא קשת .8.6

שלא למסור  תהיה רשאית מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת .8.6
בחינה אינו כדין, מכל שע אליו במעשה עבירה או במעשה את הפרס לידי מי שהגי

 שהיא.

 שונות .7

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי  בפעילותתתפותו שהב .3.2
קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים 

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

 לזוכים יהיו כשרות. שיחולקו קשת אינה מתחייבת כי המנות  .3.1

יובהר כי באחריות הזוכה לעדכן בעת מימוש הפרס בנוגע לכל רגישות או אלרגיה  .3.7
הקיימת לו לרכיבים או מוצרים מסוימים וכי אם לא יעשה כן, קשת לא תהיה 



טעמו פוטרים את אחראית לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מכך.  הזוכה ו/או מי מ
ו/או איחור במימוש  בפרס שיבוש קשת מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי

פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה בעקבות מימוש נזק ו/או הפרס ו/או כל 
 הפרס.

, ייקבעו על פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .3.4
 וללא זכות ערעור.  הבלעדי הדעתעל פי שיקול קשת ידי 

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .3.1
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב ובנוגע לכל  הו/או בקשר עמ השתתעורר במהלכ

, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם פעילותבמהלך ה רשייווצבלתי צפוי 
 .ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך לאו

ובני חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותהשתתפות בה .3.8
 משפחותיהם.

כל המועדים והנתונים הרלבנטיים לפעילות וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע  .3.3
בכל עניין הנוגע  קשת שתהא הפוסקת הסופיתמהפעילות יקבעו אך ורק על ידי 

קשר אליה ובנוגע לכל לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או ב
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלכה, בין אם צוינו בתקנון 

 ובין אם לאו ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בענין.

ככל שהוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה  .3.6
בהתאם  כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן

 להוראות כל דין. 

תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות  .3.6
 וההשתתפות בה מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

, תל רמת החייל 21ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .3.23
  אביב.

 

 עורכי הפעילות מאחלים בהצלחה למשתתפים בפעילות!

 

 


