תקנון לפעילות דודו טסה
בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 .1הגדרות
"פעילות"

פעילות נושאת פרס המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה
המשתתפים יתבקשו להשיב נכונה ובמהירות על חידון טריוויה
שיעלה בערוץ המוסיקה  42שבאתר  .makoבסיום הפעילות ,שניים
מהמשתתפים שענו נכונה על התשובות במהירות הגבוהה ביותר,
יזכו בפרס.

"משתתף"

גולש/ת מעל גיל  81אשר השיב על השאלות בעמוד הפעילות ואישר
תקנון זה.

"מוסיקה "42

מוסיקה  42בע"מ ,מרחוב ראול ולנברג  84רמת החייל ,תל אביב.

"ספק הפרס"
"הפרס"

זאפה
שני כרטיסים זוגיים למופע של דודו טסה באמפי שוני ,ב 42..בשעה
 .81.30מימוש הפרס ייעשה בקופות בערב המופע ,בכפוף להצגת
תעודה מזהה.

בכל 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.
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.
 .4הפעילות – כללי
 4.8משך הפעילות :החל מיום  8....82ועד ליום ( 40...82להלן" :תקופת הפעילות").
 4.4מובהר בזאת כי מוסיקה  42תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .3השתתפות בפעילות
 3.8כדי להשתתף בפעילות על המשתתף להשיב נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר על חידון טריוויה
שיעלה בערוץ המוסיקה  42שבאתר .mako
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 3.3על המשתתף למלא פרטים אישיים – שם ,שם משפחה ,טלפון וכתובת מייל – לצורך יצירת
קשר במקרה של זכייה.
 3.2עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה ,לרבות ובלא לגרוע
מכלליות האמור ,לפרסום שמו/כינויו והטקסט שהעלה בעמוד הפייסבוק של מוסיקה ,42
בשידור טלוויזיוני ו/או העמדה לרשות הציבור באתרי אינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה
אחרת .ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.
 3.2ככל שהנך מתחת לגיל  11אינך רשאי להשתתף בפעילות או לזכות בפרס אלא באישור מהוריך
או האפוטרופוס החוקי שלך.
 .2הזוכים
 2.8בסיום הפעילות תבחר מוסיקה  4 42גולשים שענו על כל השאלות נכונה במהירות הגבוהה
ביותר ,והם יזכו בפרס.
 2.4מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה ,ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו.

 .5איתור המועמדים לזכייה
 2.8מוסיקה  42תיצור קשר עם הזוכה באמצעות הפרטים האישיים שמסר .הזוכה יגיע לקופות של
אמפי שוני בערב המופע ,ה 42..על מנת לקבל את הפרס .יש להצטייד בתעודת זהות.
 2.4באם לא ניתן ליצור קשר עם הזוכה בפרטי ההתקשרות שמסר תוך  21שעות מעת שנבחר ,או
אם התברר שלא עמד בתנאי תקנון זה ,יבחר זוכה אחר במקומו כאמור בסעיף  2לעיל.
 .6הפרס
 1.8שני כרטיסים זוגיים להופעה של דודו טסה באמפי שוני ב .42..סה"כ  2כרטיסים.
 1.4מוסיקה  42לא יי שא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש
הפרס .הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה ,דרישה ו/או תובענה כנגד מוסיקה
 42בקשר עם מימוש הפרס.
 1.3מוסיקה  42שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות
את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 1.2מוסיקה  42לא יהא אחראי לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו .האחריות
בכל הנוגע למימוש הפרס (כולו או חלקו) מוטלת על ספק הפרס .הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים
את מוסיקה  42ו/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 ו/או
אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
 1.2מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין מוסיקה  42יהא רשאי שלא לקבוע משתתף
כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או
במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
 1.1הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה .הפרס אינו ניתן לשינוי ,החלפה או להמרה בכסף או
בשווה כסף.
 .7כללי
 ..8בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את
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.
 ..4מוסיקה  42ו/או מי מטעמו 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 יישאו
באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו
למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.
 ..3מוסיקה  42רשאי להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים)
בתקנון זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 ..2מוסיקה  42שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,על פי שיקול דעתו במקרה בו
יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת
מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.
 ..2למען הסר ספק ,לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות
בהן ינקוט מוסיקה  42עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.
 ..1ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי שידורי קשת ,מוסיקה ,42ספק הפרס ובני
משפחותיהם.
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