
 

 " "משפחה ישראלית בסרט הודיתקנון לפעילות 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

 המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה רספנושאת  פעילות "פעילות"
שצילמו שניות  51סרטון של עד עלות  הלמתבקשים המשתתפים 
סביר מדוע להו ,"משפחה ישראלית בסרט הודיבנושא " לאינסטגרם

את  לתייג ,זכה בחופשה בהודולהיות המשפחה שת דווקא להם מגיע
חמש  .סרטהודי# (hashtagהאשטאג ) המיקום ולתייגה תחת
הסרטונים המקוריים והיצירתיים ביותר, המשפחות ששלחו את 
, ושל שגרירות הודו הבלעדי של קשת ןדעתשייבחרו על פי שיקול 

יוחלט על לאחריו , דו בישראלבשגרירות הו לשלב הבחירהיגיעו 
המשפחה הזוכה. בנוסף, קשת תהיה רשאית לראיין את חמש 

המשפחה  המשפחות בתכנית הבוקר שלה, תוך הצגת הסרטונים.
המשפחות  שתיהנבחרת תזכה בחופשה בת שבוע ימים בהודו. 

משפחתית )הורים יזכו בשובר לארוחה למקום שני ושלישי שהגיעו 
   בישראל. תבמסעדה הודיוילדים( 

לשם  סרטוןפעיל, שהעלה לאינסטגרם אינסטגרם בעל חשבון                                       "משתתף"
 .להוראות תקנון, בהתאם פעילותהשתתפות ב

 52מרחוב ראול ולנברג  15-536871-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.         ""קשת
 רמת החייל, תל אביב.

 תל אביב 541הירקון , רחוב הודו שגרירות "ספק הפרס"

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא   makoפורטל "אתר האינטרנט"

 Instagramאפליקציית הסלולר  "אינסטגרם"

, 55-56/51/54להודו בין התאריכים טיול משפחתי  -הפרס הגדול "הפרס"
ככל ), טיסות פנים במחלקת תיירים הכולל טיסות בינלאומיות

 הדרכה, לינה, ארוחות, נסיעות פנים, חלקת תייריםבמ (צורך שיהיה
יתכנו שינויים . שבהם תבקר המשפחהוכרטיסי כניסה לאתרים 

שווי הפרס אינו כולל הוצאות  .בתאריכי הטיסה ובמשך השהות
הפרס וחלוקתו יהיו  .ת או כל הוצאה אחרת, לרבות ביטוחפרטיו

 באחריות שגרירות הודו.

 במסעדה הודית תית )הורים וילדים( משפחשתי ארוחות – פרס שני 
 .וחלוקתו יהיו באחריות שגרירות הודוהפרס 

 
הפעילות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר 

 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 ה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד והוא פונה באופן שווה לשני המינים. 

 כללי –הפעילות  .2

 "(. הפעילות תקופת)להלן: " 53.19.54 רביעיועד ליום  1.9.54 שישימשך הפעילות: החל מיום  2.5

 השתתפות בפעילות:  2.2

 שצילמו שניות 51מקורי באורך של עד  סרטון לותעההמשתתפים ל ויתבקשבמסגרת הפעילות  2.7
להיות  מדוע דווקא להם מגיעובו יסבירו  -"משפחה ישראלית בסרט הודיבנושא " לאינסטגרם

 . סרט הודי# (hashtagתחת האשטאג ) וולתייג  זכה בחופשה בהודו המשפחה שת

ד הפייסבוק של תכנית הבוקר של בעמו הסרטונים יפורסמו בעמוד האינסטגרם של הפעילות, 2.4
שימשוך באופן אוטומטי את  makoבתכנית הבוקר של קשת ובמתחם ייעודי באתר  קשת,
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בנוסף, שגרירות הודו התמונות מעמוד האינסטגרם, בצירוף שם המשתמש באינסטגרם. 
 רשאית לפרסם את הסרטונים בכל אמצעי נוסף שבבעלותה. 

ת להאריך ו/או לקצר את תקופת ורשאי דית תהנהוהשגרירות ההומובהר בזאת כי קשת  2.1
 הבלעדי. ןהפעילות על פי שיקול דעת

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע ע 2.8
על ידי שגרירות /או על ידי קשת ושלח לאתר  והסרטון אותו ומכלליות האמור, לפרסום שמ

רשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה במסגרת שידור ו/או העמדה להודו 
 , באתר של שגרירות הודובאתר האינטרנט ובני משפחתו , לרבות פרסום שם הזוכהאחרת

. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות ובאתר האינטרנט של ספק הפרס
תכנים לא ראויים,  כילאינו מעלה יש שהסרטוןלהקפיד על כך ף באחריות המשתתבפעילות. 

בנוסף, אין להעלות  גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב.
 באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.  סרטון שיש בו

שהוא מעלה במסגרת הפעילות אין משום הפרת כל דין, לרבות  בסרטוןהמשתתף מאשר כי  2.3
 ת יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.זכויו

ורגע הענקת הפרס עשויים להיות  הזכייתכי דבר  תמאשר המשפחה המשתתפתבנוסף,  2.6
מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, 

 הם נותנים את הסכמתםלות בפעי םבהשתתפותבעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק וכי 
במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים  שמם, תמונתם ווידאו שלהםלפרסום ו/או צילום 
 תנאי לקבלת הפרס. הינהסעיף זה עמידה ב .והשגרירותהנעשים על ידי קשת 

 )ווידאו וסטילס( המשפחה המשתתפת מאשרת כי עצם הביקור בהודו יהיה מתועד כולו בנוסף, 2.9
 , בין היתר,לצורך סדרת כתבות בנושא, שישודרושיצטרף למשפחה,   makoת שלעל ידי צוו

למשתתפים לא תהיינה כל זכויות . שגרירות הודוקשת ו ויעמדו לרשות ובטלוויזיה  makoבאתר
ו/או דרישות בקשר עם הצילומים ו/או כל שימוש שייעשה בהם על ידי קשת או מי מטעמה 

של אחד מבני המשפחה בו הוא יסכם   ת יצלם בלוג וידאו יומיהצוובין היתר, ושגרירות הודו. 
ני המשפחה ינהלו יומן מסע אשר יפורסם ב .ביקורות, הערות, טיפים מהודו –את אירועי היום 

כמו וגם לאחר המסע תפורסם כתבה/בלוג מצולמת ו/או כתובה עם בני המשפחה. . makoבאתר 
סעיף זה עמידה בהבוקר לראיון לאחר הטיול. כן, המשפחה הזוכה מתחייבת להתארח בתכנית 

 תנאי לקבלת הפרס.  הינה

קשת רשאית לצלם ו/או לפרסם רק חלק מהחומרים ו/או הסרטונים ולמשתתפים לא תהיה כל  2.51
 טענה בקשר לכך. 

שנים, השתתפותך בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריך או של  56-ככל שהנך בן למטה מ 2.55
והנך מתחייב, כי קיבלת את הסכמת הוריך או האפוטרופוס החוקי  האפוטרופוס החוקי שלך

שלך לצורך השתתפות בפעילות, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה והסבירו לך את הדברים 
 הכתובים בו, ואתה מבין ומסכים להם.

המוגשים במסגרת הפעילות חייבים להיות מקוריים, וזכויות היוצרים בהן, ובכלל הסרטונים  2.52
כויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות אנשים או זה, ז

המשתתפים, לרבות הזוכים, מצהירים בזה כי אין  אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות.
הם הסרטון וכי בעצם העלאת  כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים על ידם שמועלהבסרטון 

, בפייסבוק, makoשימוש בלתי מוגבל  באתרי ושגרירות הודו יעשו בה מסכימים שקשת 
  . ובמדיות נוספותבשידור טלוויזיוני 

 שיקבלמכל סוג שהוא לתגובות  כלפי המשתתף אינן אחראיות השגרירות ההודיתו/או  קשת 2.57
בסרטון לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי  יהיו אחראיותלא עלה וישהסרטון בעקבות 

 .על ידי המשתתף סםשפור

צילום כלשהי, או שנעשה בהם שימוש מסחרי  פעילותשהוגשו בעבר לסרטונים אין להגיש  2.54
  בעבר.

ו/או בקשר עם כל  פעילותהבמסגרת הסרטונים המשתתפים לא יקבלו תמורה בגין הצגת  2.51
 .שימוש שייעשה על ידי קשת בהתאם להוראות תקנון זה

 הזוכים .3

 הבלעדי של קשת ןורך תקופת הפעילות, יבחרו, לפי שיקול דעתמבין כל הסרטונים שהועלו לא 7.5
סרטונים שיהיו המקוריים והיצירתיים ביותר. חמש המשפחות יזומנו )לפי  1 ושגרירות הודו,



 3 

( לראיון בתכנית הבוקר של קשת, תוך הצגת ן הבלעדי של קשת ושגרירות הודודעתשיקול 
 הסרטונים. 

גרירות הודו, שתבחר את המשפחה הזוכה על פי שיקול בש לשלב הבחירההמשפחות יזומנו  1 7.2
דעתה הבלעדי בהתבסס, בין היתר, על הקריטריונים הבאים: רמת הידע של המשפחות בקשר 

 להודו, היכרותם עם המדיה החברתית, הופעתם בתקשורת ועוד. 

 איתור המועמדים לזכייה  .4

הסרטון את המשתתף לה חשבון האינסטגרם שבאמצעותו העבאמצעות ייעשה  הזוכהאיתור  4.5
באופן בו על הזוכה יהיה ליצור קשר עם נציג קשת,  או באמצעות חשבון הפייסבוק שלו, הזוכה,

 בהתאם להנחיות שיועברו אליו באמצעות אינסטגרם.

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו  4.2
כה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזו

 ניתן לאתר את הזוכה באמצעות חשבון האינסטגרם שבאמצעותו נרשם לפעילות.

קשר לראשונה יצרה עמו ש יוםהמיומיים תוך עם הזוכה ליצור קשר  אם קשת לא הצליחה 4.7
את זכאותו  תהא קשת רשאית לשלולברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תה או אם באינסטגרם

  .לעיל 4לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

 הפרס .5

 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו. 1.5

, הכולל טיסות בינלאומיות 55-56/51/54טיול משפחתי להודו בין התאריכים  - הפרס הגדול 1.2
שיהיה צורך( במחלקת תיירים, לינה, ארוחות, נסיעות  במחלקת תיירים, טיסות פנים )ככל

יתכנו שינויים בתאריכי פנים, הדרכה וכרטיסי כניסה לאתרים שבהם תבקר המשפחה. 
. שווי הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת, לרבות הטיסה ובמשך השהות

 ביטוח. הפרס וחלוקתו יהיו באחריות שגרירות הודו.

משפחתית )הורים  ארוחההמשפחות שיגיעו למקום השני והשלישי יזכו ב– הפרס השני  1.7
 .במסעדה הודית   וילדים(

 תנאים למימוש הפרס: 1.4

שינוי, החלפה או ל הפרס אינו ניתן .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה 1.4.5
 .המרה בכסף או בשווה כסףל

זכייה עליו שנים, על מנת לזכות בפרס ולממש את ה 56-ככל שהזוכה צעיר מ 1.4.2
לקבל את אישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו. על מנת לוודא הסכמת 
ההורים להשתתפות ומימוש הזכייה של הזוכה, יתבקש הזוכה למסור לקשת 

או  פרטי התקשרות עם הוריו וקשת תבקש אישור חתום בכתב מההורים
 .מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו

באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש  ישאלא תקשת  1.1
 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  קשת שומרת לעצמה 1.8
 בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.הענקת הפרס 

לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. הזוכה ו/או לא תהיה אחראית קשת  1.3
כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק,  ו/אוקשת מי מטעמו פוטרים את 

במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר  קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור
 יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  1.6
ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או 

 כדין, מכל בחינה שהיא. במעשה שאינו

 כללי .6

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  8.5
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא 
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דבר את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל 
 ועניין. 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 8.2
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 

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

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון  תקשת רשאי 8.7
 זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

דעתן חלקים מהפעילות, על פי שיקול את הזכות לבטל  שומרות לעצמן ושגרירות הודו קשת 8.4
מקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ב הבלעדי,

 ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  8.1
עיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור ל

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

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  8.8
פוי שייווצר במהלך הפעילות, ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צ

 בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 ובני משפחותיהם. , ספק הפרסאסורה על מנהלי ועובדי קשת בפעילותההשתתפות  8.3

 


