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 הגדרות .1

יתבקשו המשתתפים להעלות לעמוד פעילות במסגרתה  פעילות""
את המתכון הכי טעים  " ב"אוכל טוב מתכוני הגולשים

אשר קיבלו את  המתכונים 01, . בתום הפעילותשלהם
 כולל הניקוד הגבוה ביותר באתר אוכל טוב בלבד )לא

התכנית של בסינר ממותג יהם יזכו את שולח פייסבוק(
 "מאסטר שף".

יוכרעו על ידי  יהיה ניקוד זההמתכונים אשר לגביהם  
, שתבחר קשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 . במתכונים המקוריים והמוצלחים ביותר

עמוד לפעילות דרך  אשר נכנסומעלה  01בן גולש   "משתתף"
 להוראות תקנון זה.בהתאם באוכל טוב  הפעילות

רמת  01ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "שתק"
 .10-031871-1 ח.פ ., תל אביבהחייל

 קשת                  "ספק הפרס"

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:  mako פורטלערוץ ב                          "אתר אוכל טוב"        

  עמוד מתכוני הגולשים באתר אוכל טוב         "עמוד הפעילות"           

 סינר ממותג התכנית "מאסטר שף" "הפרס"           

 

 פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .1.0
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל  פעילותאחרים כלשהם בדבר ה

 ועניין. דבר 

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 .3

ניתן יהיה   ועד סיום שידור עונת התכנית "הכי טעים שיש" 10.11.01מיום החל  .7.0
ר "(. מובהתקופת הפעילות)להלן: " אוכל טובמצעות אתר בא פעילותלהשתתף ב

 .הא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילותבזאת כי קשת ת

 בפעילות השתתפות .4

 . 01גיל מינימאלי להשתתפות בפעילות הוא  .1.0

 לעמוד הייעודי של הפעילותכדי להשתתף בפעילות, נדרש המשתתף להיכנס  .1.1
שם )ישיים אפרטיו האת זין להוכן ושלו  ורימק מתכון להעלותבאתר אוכל טוב, 

  .(מספר טלפוןמייל ומלא, 

לאתר  , לרבות תמונה, ככל שהעלה,שהוא מעלההמתכון אשר שעל כל משתתף ל .1.7
 .בבעלותו הם אוכל טוב

 לרבות ובלאמקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה,  פעילותבהשתתפות ב .1.1
העלה לעמוד הפעילות )לפי ש מתכוןה לפרסום שמו, ,לגרוע מכלליות האמור

שיקול דעתה הבלעדי של קשת( באתר האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק של 
 או בכל מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכן בפרסומות ברחבי האתרו/הפעילות 

מבלי שהמשתתף יקבל על כך תמורה  והכל ,ובשידור טלוויזיוני בפייסבוקו

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


לצדדים שלישיים הקשורים אליו, לא  כלשהי. למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או
ו/או  בפעילות והשתתפותלבקשר  התהא כל טענה כלפי קשת ו/או מי מטעמ

 .לפרסומים כאמור

הזכויות כל המשתתף כי הוא בעל מאשר  לאתר אוכל טוב, המתכוןבהעלאת  .1.1
. כמו כן, שימוש םלעשות בה יהםמבעלאו כי קיבל רישיון  ,תמונהמתכון ובב

משום הפרת כל  אין שהוא מעלה במסגרת הפעילותמתכון ב כיהמשתתף מאשר 
 דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.

היא , וםחלקאו  םכול, המתכוניםמודגש כי קשת אינה מתחייבת לפרסם את  .1.8
 , לפי שיקול דעתה הבלעדי. מהמתכוניםתהא רשאית לפרסם רק חלק 

ו הולם או ואינבמסגרת הפעילות ה שהועל מתכוןאית להסיר כל רשתהא קשת  .1.3
עולה בקנה אחד עם תנאי  ראוי או פוגעני בתקנת הציבור או מפר כל דין או אינו

כאמור, לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ו/או  מתכוןתקנון זה. משתתף שהעלה 
 לזכות בפרס.

י בכל הקשור האחראי הבלעדהוא בהשתתפות בפעילות, מאשר המשתתף כי  .1.1
צד ג' לכל נזק שיגרם ל והוא האחראי הבלעדילתכנים כאמור ולהעלאתם לאתר, 

הפעילות כתוצאה מכל טענה של צד שלישי הטוען לזכויות כלשהו ו/או לעורכי 
בתכנים אלו ו/או לפגיעה ו/או נזק שנגרמו לו כתוצאה מהעלאת תכנים כאמור 

או בשום אחריות לגבי תביעות לא ייש םהפעילות ו/או מי מטעמ יעורכ. לאתר
 . בקשר לזכויות בהם , אך לא רק,לרבות ,בקשר לכל תוכן שהועלה לאתר כאמור

 הפרס ומימושו .5

אתר )לא כולל בהמתכונים שקיבלו את הדירוג הגבוה  בתום הפעילות יבחרו .1.0
 פייסבוק( והם יזכו בפרסים הבאים:  

 
 סינר ממותג התכנית "מאסטר שף"

 יוכרעו על ידי קשת, בהתאם לשיקול דעתה  יהיה ניקוד זההמתכונים אשר לגביהם 

 . , שתבחר במתכונים המקוריים והמוצלחים ביותרהבלעדי
 

אותם הזין באמצעות פרטי התקשרות  קשתעל ידי ייעשה איתור הזוכה  .1.1
מכל סיבה שהיא, לא הצליח נציג קשת  אםבעת שנרשם לפעילות. המשתתף 

ממועד ההודעה על הזכייה, תהיה קשת  שעות 11ם הזוכה בתוך ליצור קשר ע
 רשאית לשלול זכאותו בפרס ולהעביר הפרס למשתתף אחר.

 הפרסים יישלחו בדואר רשום, לכתובת שתועבר על ידי הזוכים.  .1.7

 בפרס הראשון לא תהא כל אחריות אם פרטים שנמסרו על ידי הזוכהלקשת  .1.1
במקרה שבו יתברר כי  מסירת הפרס. אינם נכונים ו/או מדויקים ולא אפשרו

הפרטים שמסר הזוכה הינם לא נכונים ו/או לא מדויקים, ו/או במקרה שיתברר 
לא עמד באחד מתנאי הזכייה ו/או באחד מתנאי תקנון  בכל שלב שהוא כי הזוכה

וכל סיבה אחרת אשר  זה, לרבות, אך לא רק, חשש לאי תקינות, זיוף או מרמה
וקשת וראות תקנון זה, יאבד הזוכה את זכאותו לפרס, מפרה את הדין ו/או ה

שלא להעניק את הפרס כלל ו/או להעניקו למשתתף אחר, ו/או  א רשאיתהת
הבלעדי. הוראה זו תחול גם ה לדרוש את השבת שוויו של הפרס, לפי שיקול דעת

 .להעניק את הפרס לזוכה חלופי כאמור שיוחלטלגבי הזוכה החלופי, ככל 

 הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה, להעברה או למכירה לאחר.הזכאות לפרס  .1.1
את הפרס בכסף או בשווה כסף או בפרס אחר, ולא יינתן בגינו לא ניתן להמיר 

 זיכוי כספי ו/או אחר. 

קשת לזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי  .1.8
תיאורו, עמידתו בתנאי , תאריכי מימושוהקשורה בפרס, לרבות טיבו, איכותו, 

 כל דין, אספקתו וכיו"ב.



בגין תקלה ו/או נזק ו/או ו/או  בכל אחריות לאיכות ולטיב הפרס לא תישאקשת  .1.3
"(, שייגרמו לזוכה או למי מטעמו, נזקהוצאה, מכל מין וסוג שהוא )להלן: "

מוותר בפרס  בקשר עם הפרס ו/או מימושו ו/או קבלתו ו/או אי קבלתו. הזוכה
בקשר עם  הו/או מי מטעמקשת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד  בזאת

 כל נזק כאמור. 

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף תן ינלא  .1.1
 אם המשתתף לא מימש את הפרס. 

 בעיות במימושה. ו/או באחריות בגין איחור במימוש הזכייה לא תישא קשת .1.5

שלא למסור  תהיה רשאית אות תקנון זה והוראות כל דין, קשתמבלי לגרוע מהור .1.01
בחינה אינו כדין, מכל שאת הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 שהיא.

 שונות .6

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי  בפעילותתתפותו שהב .8.0
תקנון מסכים קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את ה

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

 םבאופן כלשהו לפעילות םאחראי יהיוולא  םאחראי םאינו/או מי מטעמה קשת  .8.1
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על 

 ,נזקיםהפרעות, ניתוקים, באחריות להפסקות,  נהולא תשא םכל רכיביה
בקשר עם השתתפות  אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,הוצאות

 ., במישרין או בעקיפיןפעילותב

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

לרבות  הו/או לשנות את תנאי פעילותבטל את הרשאית להפסיק ו/או לקשת  .8.1
 הבלעדי. דעתןשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .8.1
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב ובנוגע לכל  הו/או בקשר עמ השתתעורר במהלכ

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

 .חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .8.8

, תל רמת החייל 01ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .8.3
  אביב.

 

 למשתתפים בפעילות!עורכי הפעילות מאחלים בהצלחה 

 

 


