תקנון לפעילות  – yellowהאח הגדול " 1024שאלה למודח"
א.

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות "שאלה למודח" (האח הגדול )1024
אשר תיערך באינטרנט (להלן" :התקנון" ו"-הפעילות" ,בהתאמה) והינו חוזה לכל דבר
ועניין.

ב.

הפעילות נערכת על ידי ובאמצעות קשת בלבד .נותנת החסות  -פז חברת נפט בע"מ ו-
יילו רשת חנויות נוחות בע"מ.

ג.

תקנון זה ממצה את זכויות וחובות המשתתפים ,ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה את
הסכמת המשתתפים לכל האמור בתקנון זה.

ד.

השימוש בלשון זכר בתקנון פעילות זה ובכל פרסום הנוגע לו נעשה לצורכי נוחיות ,אך
שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד ,או רבים לפי העניין.

ה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים
אחרים כלשהם בדבר פעילות השטח והפעילות ,יגבר האמור בתקנון זה.

ו.

.2

קשת רשאית במהלך תקופת הפעילות לעדכן את התקנון .התקנון המעודכן יהיה זמין
בעמוד הפעילות באתר האינטרנט.
הגדרות
"פעילות"

פעילות המזמינה את המשתתפים כהגדרתם להלן
לשלוח שאלה למודח הטרי מבית האח הגדול:
http://www.mako.co.il/tv-bigbrother/season6eliminated/Article-a0fee79ce991641006.htm

ז.

"משתתף"

גולש באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט או
גולש אשר מעלה באמצעות האינסטגרם שאלת וידאו
אשר תופיע בעמוד האינסטגרם במתחם תחת האשטאג
#שאלהלמודח בהתאם להוראות תקנון זה.
מתחם האינסטגרםhttp://www.mako.co.il/tv- :
bigbrother/season6-eliminated/instagram

"קשת"

חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב ראול ולנברג  21רמת
החייל ,תל אביב .ח.פ12-236871-1

"אתר האינטרנט"

פורטל  makoאשר כתובתו היאwww.mako.co.il :

"הפרס"

במסגרת  24תכנית בהן ייערך ליווי המודח ,שני
המשתתפים אשר השאלות ששלחו בכל תכנית היו
המקוריות והמעניינות ביותר יזכו בפרס  :כרטיס קש
יילו ע"ס ( ₪ 200לכל אחד)
השימוש בכרטיס הינו בהתאם לתנאים ע"ג הכרטיס
ובהתאם לתקנון יילו המפורסם באתר .yellow.co.il
יובהר ,שלא כל שאלה שתישאל בפני המודח תזכה את
שולחה בפרס ,אלא רק השתיים שנבחרו על ידי קשת
בכל תכנית.

ספק הפרס

פז חברת נפט בע"מ ו-יילו רשת חנויות נוחות בע"מ

פרשנות
 2.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2.1החלוקה לסעיפים ,כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא
ישמשו לצורכי פרשנות.
.1

הפעילות  -כללי
 1.2החל מיום רביעי  12.1.24ועד תום עונת האח הגדול ( 8להלן" :תקופת הפעילות").
 1.1מובהר בזאת ,כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי.

.3

השתתפות בפעילות
 7.2גולש המבקש להשתתף בפעילות יגלוש לאתר האינטרנט ,כמוגדר בתקנון ,ייכנס למתחם
הפעילות ויישלח שאלה למודח הטרי מבית האח הגדול ,וימלא את פרטיו האישיים או
/ובנוסף יצלם באמצעות האינסטגרם שאלת וידאו עם האשטאג #שאלהלמודח .אין
מגבלה על מספר השאלות .אין לשלב אלמנטים המערבים אלימות ,גסות רוח ,בוטות
מינית או אחרת ,או כל ביטוי המהווה הפרת החוק.
 7.1לשם השתתפות בפעילות על המשתתף למלא טופס פרטים אישיים הכולל :שם ,שם
משפחה ,כתובת מייל וטלפון .מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים
באופן מלא ונכון כנדרש ,לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות.
 7.7גולש אשר העלה שאלת וידאו עם האשטאג #שאלהלמודח מאשר בהעלאת ההאשטאג
את תקנון הפעילות וכן שהוא בעל כל הזכויות בווידאו ומסכים שקשת תעשה בווידאו
שימוש ב mako-ובכל אמצעי מדיה אחר.

.4

בחירת הזוכים
 4.2בכל תכנית הדחה יבחרו על ידי קשת  1שאלות הכי מעניינות ומקוריות (מבין אלו שנשלחו
הן באינסטגרם והן באמצעות האתר) ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קשת בלבד1 .
שולחי השאלות שנבחרו יזכו בפרס) .מובהר כי קשת אינה מחויבת להקריא בשידור או
לפרסם בכל מדיה שהיא את שם המשתתף ששלח את השאלה ,אך כי היא רשאית לעשות
כן .סך הכול יהיו  24ליווי מודח לאורך כול העונה ובסה"כ  16פרסים.
 4.1יובהר ,כי יתכן שהמנחה המלווה את המודח תקריא את השאלות של הזוכים בפני
המודח ,אך יתכן שתקריא שאלות נוספות על אף ששולחיהן לא זכו בפרס (כלומר ,לא כל
שאלה שתישאל בפני המודח תזכה את שולחה בפרס ).
 4.7אם תיבחר שאלה מתוך שאלות האינסטגרם ,נציג מטעם קשת יפנה לגולש דרך חשבון
האינסטגרם שלו לשם בקשת פרטים מזהים (שם ,שם משפחה ,מייל וטלפון) לצורך
פרסום שם הגולש ולצורך מימוש הפרס .באם לא השיב הגולש לפניית נציג קשת תוך שעה
( 80דק') ,רשאי נציג קשת לעבור לזוכה הבא.

.5

הפרס ומימושו
 1.2במסגרת  24תכנית בהן ייערך ליווי המודח ,שני המשתתפים אשר השאלות ששלחו בכל
תכנית היו המקוריות והמעניינות ביותר יזכו בפרס  :כרטיס קש יילו ע"ס ( ₪ 200לכל
אחד)  .השימוש בכרטיס הינו בהתאם לתנאים ע"ג הכרטיס ובהתאם לתקנון קש יילו
המפורסם באתר .yellow.co.il
 1.1יובהר ,שלא כל שאלה שתישאל בפני המודח תזכה את שולחה בפרס ,אלא רק השתיים
שנבחרו על ידי קשת בכל תכנית.

 1.7מימוש הפרס :קשת תעביר את פרטי ההתקשרות של הזוכים לספק הפרס לצורך מימושו.
יובהר ,כי במקרה בו ספק הפרס לא יצליח לאתר את הזוכים מכל סיבה שהיא ,בתוך 46
שעות ממועד הפניה ,קשת רשאית לבחור זוכה אחר במקומו ,בהתאם לסעיף  4.2לעיל.
.6

כללי
 8.2בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה 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.
 8.1המשתתף שיזכה בפעילות מאשר ,כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום
שמו או אי ציון שמו או/וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות .קשת תהא רשאי
לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרס ,לרבות תצלומם ,במדיות השונות ,וכן
לפרסם את תיאור הפרס ,הכל בכל דרך ואופן בה תבחר.
 8.7קשת ו/או מי מטעמה אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותן התקינה
של רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן
ולא תשא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח
וכיו"ב ,אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות ,במישרין ו/או
בעקיפין.
 8.4משך הפעילות ,לרבות מספר ימי הפעילות ,ואופי הפעילות ,ייקבע על ידי קשת על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
 8.1קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים
סבירים) בתקנון זה מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 8.8קשת תהא הפוסק הסופי והבלעדי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה
שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי
צפוי שיוצר במהלך הפעילות בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו
ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 8.3ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ,פז חברת נפט בע"מ ו-יילו רשת
חנויות נוחות בע"מ.
 8.6ובני משפחותיהם.
 8.6ההשתתפות אסורה על תאגידים ,קבוצות ו/או התארגנויות ,בין שהן רשומות
כחברות בפייסבוק ובין שאינן.
 8.20במקרה של מחלוקת באשר להוראות תקנון זה ו/או הפעלת הפעילות ו/או קביעת
הזוכים והפרסים שיחולקו להם תהיה קשת המכריעה הבלעדית.

