
 

 סטיב מאדן " הלוק המנצח"תקנון לפעילות 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 הגדרות

 לאפליקצייתהעלות לגולשים פעילות המזמינה את ה "פעילות"
" הלוק המנצח: "הכותרתתחת  שהם צילמו האינסטגרם תמונה

 .לוקהגדולועם תיוג האשטאג #ה

, לפי ביותר והיצירתיתהמקורית אחת לשבוע תיבחר התמונה                                                                    
 בפרס. את שולחה תזכהוהיא  שיקול דעתה הבלעדי של קשת,

יבחר הזוכה הגדול והוא יזכה בפרס  ונת האח הגדולבתום ע                                                                   
 הגדול.

הייעודי האינסטגרם עמוד מעלה תמונה לאשר   81מעל גיל גולש   "משתתף"
 להוראות תקנון זה. בהתאם" הלוק המנצח"

מרחוב ראול ולנברג  18-831871-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.  "קשת"
 .רמת החייל, תל אביב 82

 מ"אינטר גינס בע "ספק הפרס" 

 187138313חפמס' ח.פ.                                                                     

 mako.co.il                           "אתר האינטרנט"               

  style/instagram-bigbrother/season6-http://www.mako.co.il/tv "עמוד הפעילות"

לרכישה ברשת  ₪ 733הינו שובר על סך פרס שבועי: לזוכה אחד  ס""הפר
 חנויות סטיב מאדן. 

הינו שובר על  8לזוכה אחד בתום עונת האח הגדול  :הפרס הגדול 
 שח לרכישה ברשת חנויות סטיב מאדן.  2333סך 

ברשת חנויות  73.82.2381הינו מידי ובתוקף עד הפרס  מימוש 
 . NYOUסטיב מאדן וכן ברשת חנויות 

 לכתובות הסניפים יש להיכנס לעמוד הפייסבוק                                                                    

https://www.facebook.com/#!/SteveMaddenShoes.Israel/app_216943865065127 
      

שהתמונה שלו הייתה המקורית  למשתתףיוענק השבועי הפרס  
יוענק למשתתף  הגדולבכול שבוע והפרס והמעניינת ביותר 

לאורך כל שהתמונה שלו הייתה המקורית והמעניינת ביותר 
 תקופת הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון                                                                      
כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות,  זה לפרסומים אחרים

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

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. 

 

 

http://www.mako.co.il/tv-bigbrother/season6-style/instagram
https://www.facebook.com/#!/SteveMaddenShoes.Israel/app_216943865065127
https://www.facebook.com/#!/SteveMaddenShoes.Israel/app_216943865065127
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 כללי –הפעילות  .1

גולשים להעלות לעמוד האינסטגרם תמונה הזמנו יוהפעילות תיאור הפעילות: במסגרת  8.8
 "הלוק המנצח" ועם תיוג האשטאג #הלוקהגדול.תחת הנושא: שצילמו 

ת והמעניינת ביותר, לפי שיקול דעתה והמקורי ות, התמונובסיומה תקופת הפעילות במהלך  8.2
 בפרס.  את שולחיה  וזכיהבלעדי של קשת, 

אחת לשבוע תיבחר התמונה המקורית והמעניינת ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת,  8.7
₪  733פרס שבועי לזוכה אחד כול שבוע הינו שובר על סך והיא תזכה את שולחה בפרס: 

ברשת  73.82.2381הינו מידי ובתוקף עד הפרס  מימוש. לרכישה ברשת חנויות סטיב מאדן
 . NYOUחנויות  חנויות סטיב מאדן וכן ברשת

 המפורט לעיל. לכתובות הסניפים יש להיכנס לעמוד הפייסבוק     

שח  2333שובר על סך זוכה הגדול והוא יזכה בפרס הגדול: יבחר ה 8בתום עונת האח הגדול    8.8
ברשת  73.82.2381הינו מידי ובתוקף עד הפרס  מימוש לרכישה ברשת חנויות סטיב מאדן.

 . NYOUחנויות סטיב מאדן וכן ברשת חנויות 

 המפורט לעיל. לכתובות הסניפים יש להיכנס לעמוד הפייסבוק     

)להלן: "תקופת   8סיום עונת האח הגדול ועד  88.31.87רביעי משך הפעילות: החל מיום  8.1
 הפעילות"(. 

להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית  8.8
 דעתה הבלעדי.

 השתתפות בפעילות .2

 ומעלה. 11הינה מגיל בפעילות ההשתתפות  2.8

פעילות המזמינה את הגולשים להעלות לעמוד האינסטגרם תמונה שהם צילמו תחת  2.2
 הכותרת: "הלוק המנצח" ועם תיוג האשטאג #הלוקהגדול.

 . makoחם אינסטגרם באתר התמונות יועלו אוטומטית למת 2.7

בהעלאת התמונה מצהיר ומאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בתמונה וכי הוא מאשר  2.8
שהתמונה תשתתף בפעילות. ככל שדמותם של אנשים נוספים מופיעים בתמונה, מצהיר 
המשתתף כי הוא קיבל את אישורם והסכמתם לפרסום התמונה במסגרת הפעילות בהתאם 

בלעדית של המשתתף לקבל הסכמה כאמור. לאמור בתקנון זה, ומכל מקום באחריותו ה
, בעמוד makoהמשתתף נותן את הסכמתו המלאה לפרסום התמונה שהועלתה על ידו באתר 

הפעילות, בעמוד הפייסבוק של מאקו, בשידור טלוויזיוני ו/או העמדה לרשות הציבור 
מה באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת של קשת וזאת ללא כל תמורה. ההסכ

לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או 
לצדדים שלישיים הקשורים אליו, לא תהא כל טענה כלפי קשת ו/או ספק הפרס ו/או מי 

 מטעמם בקשר להעלאת התמונה ו/או לפרסומה ו/או והשתתפותו בפעילות.

שיעלה אינה מכילה תכנים לא ראויים, גסים, באחריות המשתתף להקפיד על כך שהתמונה  2.1
תמונה בנוסף, אין להעלות  משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב.

המשתתף באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.  שיש בה
לרבות זכויות  מאשר כי בתמונה שהוא מעלה במסגרת הפעילות אין משום הפרת כל דין,

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

בנוסף, המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות  2.8
מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, 

מביע את הסכמתו הוא בהשתתפותו בפעילות וכי  בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק
לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים 

 עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס.הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה. 

אשר על פי שיקול דעתה  להסיר כל תמונהבתמונות וקשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין  2.3
. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור כל דין האו מפר הראויאינה או  תהולמ האינעדי, הבל

קשת ויובהר כי  שת בקשר לפיקוח על תכנים המועליםהתחייבות או אחריות מצדה של ק
פוגע, מגונה, או לא חוקי שיועלה על ידי ובאחריות או בחבות לכל תוכן אינה נושאת באחריות 
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לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות מובהר במפורש כי משתתף שתמונתו הוסרה . המשתתפים
 פרס.או לזכות ב

לאתר  שתעלהתכנים בעקבות  שתקבלמכל סוג שהוא קשת אינה אחראית כלפיך לתגובות  2.1
 .ידך-ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על

את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  ,הבלעדי הדעת על פי שיקול ,לפסול תהא רשאית קשת 2.2
 . בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה

 

 בחירת הזוכים .3

יצירתית ההתמונה הבלעדי את  ם/קשת על פי שיקול דעתעורכי מאקויבחרו אחת לשבוע  7.8
שתמונתו זוכה בתום עונת האח הגדול יבחר ה.  השבועי סבפר וה יזכיביותר ושולח תמקוריוה

 .והוא יזכה בפרס הגדול הייתה המקורית והיצירתית ביותר לאורך כל תקופת הפעילות

 

 איתור המועמדים לזכייה  .4

חשבון האינסטגרם של הזוכה. הודעה תישלח אל הזוכה עם ייעשה דרך  יםאיתור הזוכ 8.8
 טלפון/כתובת מייל להתקשרות. 

שעות ממועד  28ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  קשתבאם לא השיב הזוכה לפניית נציג  8.2
כאמור ו/או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמו, הוברר  הודעה לחשבון האינסטגרם, שליחת ה

  זוכה אחר במקומו.בחר קשת תשלא עמד בתנאי תקנון זה, 

 נותן והזוכה , לצורך מסירת הפרס בלבדלספק הפרס ו/יהופרטי ההזוכ םקשת תעביר את ש 8.7
. ספק לצורך מסירת הפרס בלבד כאמור הפרטים להעברת המפורשת הסכמתו את בזאת
ימי עסקים מרגע ההודעה על  73ישלח בדואר רשום לזוכה את שובר הזכייה עד  הפרס

 הזכייה.

 

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע ע 8.8
אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה  והתמונהמכלליות 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

לרכישה ברשת חנויות סטיב מאדן. ₪  733פרס שבועי לזוכה אחד כול שבוע הינו שובר על סך  1.8
שח לרכישה ברשת  2333הינו שובר על סך  8והפרס הגדול לזוכה אחד בתום עונת האח הגדול 

ברשת חנויות סטיב מאדן  73.82.2381עד הינו מידי ובתוקף הפרס  מימושחנויות סטיב מאדן. 
 . NYOUוכן ברשת חנויות 

 

 זיכוי כספי.  ןהפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר כלשהו וכן לא יינת 8.8

באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש  שאיתקשת לא  8.2
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 8.7
 אים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.הענקת הפרס בתנ

תקלה אשר תתגלה בו.  כלו/או  מסירתולטיב הפרס ו/או איכותו ו/או  תאחראי תהאלא  קשת 8.8
ספק הפרס. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים  על מוטלת הפרס לאספקתהאחריות בכל הנוגע 

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 

כל  כולל אינו פרסהבזאת, כי  יובהרהסר ספק,  למען ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
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, ממנו שינבעו ככל(, הביטוח סוגי)כל  ביטוחו מיסים לרבות"ב, וכיו היטל, תשלוםהוצאה, 
  .דבלב הזוכה על יחולו  והם

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף  8.1
הגיע אליו במעשה עבירה כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או ש

 או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 כללי .2

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  2.8
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא 
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 המקשת ו/או מי מטע 2.2
רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא ישאו 
באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו 

 ו/או בעקיפין. למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים(  תקשת רשאי 2.7
 בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

במקרה בו  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 2.8
ר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אש

 היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר  2.1
לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או 

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

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  קשת יהיו הפוסקים סופית בכל עניין הנוגע לפעילות 2.8
ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך 

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

 ובני משפחותיהם. ספק הפרס ,ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת 2.3

 

 


