
 גולשיםתקנון לפעילות 

 

 הגדרות .1

  
או בשירות  )חיילים פעילות המזמינה את הגולשים                               פעילות""           

לשלוח תמונות קולאז' בהם הם  (מילואים פעיל
בחצי מהתמונה ובחצי השני  על מדיםמצולמים 

ים בני המשפחה ו/או החברים מהבית, כאשר שני ממצול
דים מחזיקים שלט המחובר בקולאז' ובו ברכה לחג הצד

בנוסף, על המשתתף לרשום שניסח ועיצב המשתתף. 
בתום תקופת מדוע דווקא לו מגיע לזכות בפרס. 

עשרת התמונות  המקוריות והיצירתיות  הפעילות,
 ןביותר, לפי שיקול דעתה של קשת יזכו את שולחיה

 בפרס .  
 

פעילות דרך אתר האינטרנט ל גולש באתר אשר נכנס  "משתתף"
 להוראות תקנון זה.בהתאם 

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

ירושלים,  26תיאטרון האינקובטור, רח' מסילת ישרים  "ספק הפרס"
 160101088ע.ר 

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

 http://www.mako.co.il/pzm?partner=NavBarHP "עמוד הפעילות"

להצגה מתנת תיאטרון  יםזוגי יםכרטיס 20 "הפרס"
הניתנים למימוש מיום הזכייה ועד  האינקובטור
גם  הכרטיסים ניתנים למימוש. 1028לספטמבר 

"העיר הזאת", תל אביב להצגות בירושלים וגם ב
 "מקבת" ו"פפפפפפפ". 

 

 פרשנות .2

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. 

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

 כללי - פעילותה .1

 פעילותיה להשתתף בניתן יה 17.8.1028 ועד ליום  27.8.1028 מיום החל .7.2
 "(. תקופת הפעילותבאמצעות אתר האינטרנט )להלן: "

ופת הפעילות על מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תק .7.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 בפעילות השתתפות .2

http://www.mako.co.il/


חיילים בשירות סדיר או תנאי להשתתפות בפעילות הוא היות המשתתפים  .1.2
 .בשירות מילואים פעיל

על  הוא מצולםת קולאז' בה כדי להשתתף בפעילות על המשתתף לשלוח תמונ .1.1
ברים מדים בחצי מהתמונה ובחצי השני מצולמים בני המשפחה ו/או הח

מהבית, כאשר שני הצדדים מחזיקים שלט המחובר בקולאז' ובו ברכה לחג 
שניסח ועיצב המשתתף. בנוסף, על המשתתף לרשום מדוע דווקא לו מגיע 

 לזכות בפרס. 

)שם, שם משפחה, טלפון  את פרטיו האישייםבנוסף, המשתתף יתבקש למלא  .2.2
ולשלוח אותם לעמוד הפייסבוק של פז"ם  וכתובת מייל(

https://www.facebook.com/pzm.mako  המייל הירוק של פז"ם או
Pzm@mako.co.il. 

לרבות בהשתתפות בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה,  .1.8
העלה לעמוד הפעילות ש התמונה, לפרסום שמו ,ובלא לגרוע מכלליות האמור

)לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת( באתר האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק 
של הפעילות ו/או בכל מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת ברחבי האתר 

והכל מבלי שהמשתתף יקבל על כך תמורה  ,ובפייסבוק ובשידור טלוויזיוני
ים שלישיים הקשורים אליו, כלשהי. למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לצדד

 להשתתפות התמונהלא תהא כל טענה כלפי קשת ו/או מי מטעמה בקשר 
 .ו/או לפרסומים כאמור בפעילות

המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות מאשר התמונה לעמוד הפעילות בהעלאת  .1.1
או כי קיבל רישיון מבעליה לעשות בהם שימוש. כמו כן, המשתתף  ,בתמונה
משום הפרת כל דין,  אין הוא מעלה במסגרת הפעילותש בתמונה כימאשר 

 לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.

היא , וןאו חלק ן, כולהתמונותמודגש כי קשת אינה מתחייבת לפרסם את  .1.8
 , לפי שיקול דעתה הבלעדי. מהתמונותתהא רשאית לפרסם רק חלק 

על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס תהיה רשאית לפסול  קשת .1.3
לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה 

 ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 הפרס, הזוכה ומתנת השתתפות .2

התמונות המושקעות ביותר ששלחו את פים המשתת ויבפרס יה יםהזוכ .7.2
 נימוקים המשכנעים ביותר.הו

זוגי להצגה מתנת  כרטיסהינו הפרס   זוכים. 20במסגרת הפעילות יבחרו  .7.1
. 1028הניתנים למימוש מיום הזכייה ועד לספטמבר  האינקובטורתאטרון 

גם בירושלים וגם בתל אביב להצגות "העיר  הכרטיסים ניתנים למימוש
 הזאת", "מקבת" ו"פפפפפפפ". 

שלח אותם באמצעות פרטי התקשרות  קשתידי על  ייעשהאיתור הזוכה  .7.7
הכרטיסים להצגה יוענקו לזוכים ע"י . הזוכה יחד עם הנימוק לתמונה שלו

 ספקית הפרס.

ליצור קשר עם  ספקית הפרס ו קשת אומכל סיבה שהיא לא הצליח אם .7.8
לשלול זכאותו רשאית קשת  תהיהיום ממועד הפניה אליו  28בתוך הזוכה 

  ס למשתתף אחר.בפרס ולהעביר הפר

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, יתן נלא  .7.1
 אף אם המשתתף לא מימש את הפרס. 

בעיות  ו/או באחריות בגין איחור במימוש הזכייה לא תישא קשת .7.8
 במימושה.

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת לעצמה שומרת קשת  .7.3
קת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך ו/או להתנות את הענ

 למשתתפים.

https://www.facebook.com/pzm.mako
https://www.facebook.com/pzm.mako
mailto:Pzm@mako.co.il
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ו/או כל תקלה  ואיכות ו/או ת לטיב הפרסואחראי ןאינ וספקית הפרס קשת .7.6
הינה בהתאם ובכפוף לתנאי האחריות האחריות לפרס  .בו תגלהאשר ת

. המשתתפים, לרבות ו/או השימוש בפרס כפי שמסופקים יחד עם הפרס
מכל מטעמן כל מי  ו/או ספקית הפרס ו/אוהזוכה/ים, פוטרים את קשת 

טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל 
פגם אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות 

ת לכל נזק ו/או וה אחראינלא תהי או ספקית הפרסו/מימוש הפרס. קשת 
 מימושו.-כה עקב מימוש הפרס ו/או איעלות ו/או הוצאה שייגרמו לזו

בתקנון זה התנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .7.0
 לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס. עלולה

שלא רשאית  אהתמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .7.20
אינו שלמסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 דין, מכל בחינה שהיא.כ

 כללי .4

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה  בפעילותתתפותו שהב .8.2
להשתתף כי קרא 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 םאינ םעמו/או מי מט וספקית הפרסקשת  .8.1
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או  םלפעילות

באחריות להפסקות, הפרעות,  נהולא תשא םתקשורת אחר, על כל רכיביה
 אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,הוצאות ,נזקיםניתוקים, 

 ., במישרין או בעקיפיןפעילותבקשר עם השתתפות ב

, פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .8.7
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  הדעתעל פי שיקול קשת ייקבעו על ידי 

 הו/או לשנות את תנאי פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את הקשת  .8.8
 דעתןלרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

 הבלעדי.

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית הפוסקת  תהאקשת  .8.1
תקלה ו/או בעיה ו/או כל ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ושתתעורר במהלכ

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

חברת שידורי קשת בע"מ נהלי ועובדי אסורה על מ פעילותההשתתפות ב .8.8
 ובני משפחותיהם.

 ובני ספקית הפרס ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות .8.3
 .משפחותיהם

 ןמטעממי  ו/או ספקית הפרס למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או .8.6
לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  ףאינם אחראים כלפי המשתת

בפרס כלשהו ו/או עקב  וו/או בשל זכיית פעילותחר עקב הו/או לאלמשתתף 
 .פעילותו/או נזק שנגרם במהלך ה פעילותב והשתתפות

רמת  21ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .8.0
 , תל אביב.החייל

 


