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 הגדרות .1

  
או בשירות  )חיילים פעילות המזמינה את הגולשים                               פעילות""           

סיפור על הרגע הכי מרגש בשירות לשלוח  (מילואים פעיל
בתום תקופת . הצבאי שלהם במשפט אחד בלבד

של  , לפי שיקול דעתההמשפטים המרגשים 05 הפעילות,
כרטיסים להופעה של עידן ב ןקשת יזכו את שולחיה

 0-, מבניהם, ההשני( פרסרייכל בפרק הירקון )ה
המרגשים ביותר יזכו במפגש מעריצים לפני ההופעה עם 

 .  )הפרס הראשון( עידן רייכל
 

לפעילות דרך אתר האינטרנט  גולש באתר אשר נכנס  "משתתף"
 להוראות תקנון זה.בהתאם 
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+ כרטיס  זוכים במפגש מעריצים לפני ההופעה 0 "ראשון פרס"
 . 7.3.24שבתאריך  להופעה

 
ל"יותר בפארק", עידן ( כרטיס יחיד) יםכרטיס 05 "שני פרס"

 בדשא.  7.3.1524רייכל בהופעה בפארק הירקון בתאריך 
 

 
 

 פרשנות .2

סומים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפר .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 18.0.1524 ועד ליום  16.0.1524 מיום החל .7.2
 "(. תקופת הפעילותבאמצעות אתר האינטרנט )להלן: "

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

 

 בפעילות השתתפות .2
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שירות סדיר או חיילים בתנאי להשתתפות בפעילות הוא היות המשתתפים  .1.2
 .בשירות מילואים פעיל

לשלוח סיפור על הרגע הכי מרגש  כדי להשתתף בפעילות על המשתתף .1.1
  בשירות הצבאי שלהם במשפט אחד בלבד.

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

לרבות בהשתתפות בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה,  .1.4
העלה לעמוד ש שובההתלפרסום שמו,  ,ובלא לגרוע מכלליות האמור

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

והכל מבלי שהמשתתף יקבל על כך  ,האתר ובפייסבוק ובשידור טלוויזיוני
לישיים הקשורים תמורה כלשהי. למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים ש

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

משום הפרת  בה איןהמשתתף כי מאשר לעמוד הפעילות  התשובהבהעלאת  .1.0
כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק 

 העונשין.

היא , וןאו חלק ן, כולהתשובותמתחייבת לפרסם את  מודגש כי קשת אינה .1.8
 , לפי שיקול דעתה הבלעדי. מהןתהא רשאית לפרסם רק חלק 

תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס  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

, מרגשיםששלחו את הרגעים הכי פים המשתת 05 וייה השני בפרס יםהזוכ .7.2
בפרס המרגשים ביותר יזכו  0-לפי שיקול דעתה של קשת . מבניהם, ה

 הראשון. 

זוכים במפגש מעריצים לפני ההופעה שבתאריך  0 "ראשון פרס"
7.3.24 . 

  
ל"יותר בפארק", עידן  (כרטיס יחיד) כרטיסים 05 "שני פרס"

 בתאריך לדשא רייכל בהופעה בפארק הירקון 
7.3.1524 . 

 
שלח אותם באמצעות פרטי התקשרות  קשתידי על  שהייעאיתור הזוכה  .7.1

הכרטיסים יחולקו לזוכים במשרדי קשת עד . הזוכה יחד עם הנימוק שלו
מפגש עם עידן רייכל יקבלו  –הזוכים בפרס הראשון  .ליום לפני ההופעה

  אישור למייל ויזמנו על ידי קשת למפגש.  

יצור קשר עם ל ספקית הפרס ו קשת אומכל סיבה שהיא לא הצליח אם .7.7
לשלול זכאותו רשאית קשת  תהיהיום ממועד הפניה אליו  3בתוך הזוכה 

  בפרס ולהעביר הפרס למשתתף אחר.

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, יתן נלא  .7.4
 אף אם המשתתף לא מימש את הפרס. 

ת בעיו ו/או באחריות בגין איחור במימוש הזכייה לא תישא קשת .7.0
 במימושה.

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת לעצמה שומרת קשת  .7.8
ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

 למשתתפים.



ו/או כל תקלה  ואיכות ו/או ת לטיב הפרסואחראי ןאינ וספקית הפרס קשת .7.3
אחריות הינה בהתאם ובכפוף לתנאי ההאחריות לפרס  .בו תגלהאשר ת

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

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.-עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

בתקנון זה התנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .7.6
 לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס. עלולה

שלא רשאית  אהתות כל דין, קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והורא .7.3
אינו שלמסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 כדין, מכל בחינה שהיא.

 כללי .4

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה  בפעילותתתפותו שהב .4.2
להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא 

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

באופן כלשהו  םאחראי םאינ םו/או מי מטעמ וספקית הפרסקשת  .4.1
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 .4.7
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  הדעתעל פי שיקול קשת ייקבעו על ידי 

 הת את תנאיו/או לשנו פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את הקשת  .4.4
 דעתןלרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

 הבלעדי.

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .4.0
תקלה ו/או בעיה ו/או כל ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ושתתעורר במהלכ

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

חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .4.8
 ובני משפחותיהם.

 ובני ספקית הפרס ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות .4.3
 .משפחותיהם

 ןמטעממי  וו/א ספקית הפרס למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או .4.6
לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  ףאינם אחראים כלפי המשתת

בפרס כלשהו ו/או עקב  וו/או בשל זכיית פעילותו/או לאחר עקב הלמשתתף 
 .פעילותו/או נזק שנגרם במהלך ה פעילותב והשתתפות

רמת  21ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .4.3
 תל אביב., החייל

 


