
 

 הלת'י בוילפעילות תקנון 
 

 הגדרות .1

לשלוח את "הגרסה  הגולשיםיתבקשו במסגרתה  פעילות "פעילות"
  שבוע יבחר כל. כון מהתוכניתתשלהם למ "האסייתית

 ,ת ביותרוהיצירתי תיהמקור הייתה ואשר תשובת ףמשתת
 היזכ על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת. המשתתף

 .הכל בהתאם לאמור בתקנון זה בפרס,

אשר נרשמו , ו81שהינם מעל גיל  ,גולשי אתר האינטרנט "משתתף"
  האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה.דרך אתר  פעילותל

 .חברת שידורי קשת בע"מ "קשת"

 שותפות מוגבלת יונלשאינטרנראקוטו דיפלומט                                     "ספקית הפרס"             

 
 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:   תר שידורי קשת א "אתר האינטרנט"

ילי מתוק, רוטב 'רוטב צ -אשר יכלול מארז מוצרים תאילנדי "הפרס"
תאי, רוטב קארי,  ילי חריף, רוטב סויה מתוקה, רוטב פאד'צ

רוטב הויסטיר, בירה סינגה, כוס לבירה, אטריות אורז, 
אין ) וכו'סינר בישול תאילנדי , ביצים, חלב קוקוסאטריות 

 .תחייבות שכל המוצרים יכללו במארז(ה
 

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .1.8
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותכלשהם בדבר ה

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  התרות הסעיפים הינהחלוקה לסעיפים וכו .1.1

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.  .1.2

  פעילותההשתתפות ב .3

יהיה להשתתף  ניתן אני לא יודע לבשל" -סיום התוכנית "הצילוועד ל .82.9.8מיום  החל .2.8
 "(. פעילותה תקופתבאמצעות אתר האינטרנט )להלן: " פעילותב

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול  .2.1
 דעתה הבלעדי.

משתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות, יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם הפעילות ויקרא את  .2.8
 .ויקיש על הקישור המוביל אותו לפעילות ההוראות המופיעות בדף זה

בנוסף עליהם . כון מהתוכניתתשלהם למ "את "הגרסה האסייתית לפרט יתבקשו הגולשים .2.2
. וכתובת מייל טלפון, מס' טופס פרטים אישיים הכוללים: שם, שם משפחה, כתובתלמלא 
ישמשו לשם איתור הזוכה בלבד ולשם כך תעביר קשת לספקית הפרס את  והכתובת הטלפון

פרטיו האישיים באופן מלא  כתובת ו/או הטלפון. מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא אתה
 .פעילותו/או לזכות ב פעילותונכון לא יהיה רשאי להשתתף ב

, לפי שיקול דעתה המקורית והיצירתית ביותר ו היאתתשובש יבחר המשתתף כל שבועבתום  ...2
 .בפרס היזכ ואוה הבלעדי של קשת,

, , בכל אמצעי שהואפעילותשישלח במסגרת ה התשובההמשתתף מאשר לקשת לפרסם את  .2.3
ולעשות בו כל שימוש שהוא, ללא כל הגבלה. כמו כן, מאשר המשתתף לקשת לפרסם את שמו 

 ששלח. בהשוהתיחד עם 
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המשתתף מאשר בזה  .של המשתתף העברת פרטים מלאים ונכונים הינה באחריות הבלעדית .2.3
 כי במקרה ויזכה בפרס קשת רשאית להעביר את פרטי ההתקשרות עמו לספקית הפרס.

ית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד קשת תהיה רשא .2.3
בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

תכנים לא ראויים,  שהתכנים שיועלו על ידו אינם מכיליםבאחריות המשתתף להקפיד על כך  .2.1
  מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב. גסים, משמיצים, 

ו/או  יםלהיות מסוקר יםעשויורגע הענקת הפרס דבר זכייתו המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי  .2.9
ם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר מים ו/או מצולמימפורס

ו/או הרוצה להשתתף ו/או  מביע המשתתף בפעילותוכי בהשתתפותו  והפייסבוק האינטרנט
במסגרת הסיקורים ווידאו שלו הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו 

 סעיף זה הינו תנאי לזכייה בפרס.  .ידי קשת ומי מטעמה והפרסומים האמורים הנעשים על

       

 הזוכיםבחירת  .4

, לפי שיקול דעתה ביותר תמקוריוה תיצירתיה התייהלשאלה  ותשובתש, הזוכ יבחר כל שבועבתום 
    הבלעדי של קשת.

את שמות הזוכים בכל אמצעי, לפי שיקול דעתה, לרבות באתר האינטרנט, עמודים  םקשת רשאית לפרס
 רשמיים של קשת ברשתות חברתיות ובשידורי קשת בטלוויזיה.

 איתור המועמדים לזכייה  .5

 שנמסרום לפרטים האישיים בהתא על ידי ספקית הפרס וייעש הפרס ואספקת יםהזוכאיתור  .3.8
ויועברו על ידי קשת לידי ספקית הפרס לשם  בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט

 .מטרה זו בלבד

מלבד איתור הזוכה לצורך הענקת  לא תעשה כל שימוש שהוא בפרטים אלהספקית הפרס  .3.1
 ., בתיאום עם הזוכההפרס

 ,8בניין  משרדי דיפלומט, -בכתובת הזוכה יגיע למשרדי ספקית הפרס על מנת לקבל את הפרס .3.2

 . קריית שדה התעופה ,רחוב החרמון

עסקים בהתאם לפרטים  ימי 1בתוך  פעילותהזוכה בעל מנת לאתר את תפעל ספקית הפרס  ...3
ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה,  זכרבמשך פרק הזמן הנהזוכה . אם לא אותר שיועברו מקשת

 .יללע 3לאמור בסעיף יבחר זוכה אחר בהתאם 

 פרסה .6

 
ילי חריף, רוטב סויה מתוקה, 'ילי מתוק, רוטב צ'רוטב צ -אשר יכלול מארז מוצרים תאילנדי .3.8

תאי, רוטב קארי, רוטב הויסטיר, בירה סינגה, כוס לבירה, אטריות אורז, אטריות  רוטב פאד
 .)אין התחייבות שכל המוצרים יכללו במארז( סינר בישול תאילנדי וכו', ביצים, חלב קוקוס

 ללא  הפרסהסופי של  מימושהאת הזכות לקבוע את זמן  השומרת לעצמספקית הפרס  .3.1
לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש  ו/או ספקית הפרס אפשרות ערעור על כך. קשת

  בעיות במימושה. ו/או הזכייה

את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל  ןת לעצמושומרקשת וספקית הפרס  .3.2
 התנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.עת ו/או ל

לא ניתן להמיר  הזכאות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה, להעברה או למכירה לאחר. .2.83
 את הפרס בכסף או בשווה כסף או בפרס אחר, ולא יינתן בגינו זיכוי כספי ו/או אחר. 

ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף אם  להמיר את הפרס בכסף או בשווהיתן נלא  .2.88
 המשתתף לא מימש את הפרס. 

הקשורה בפרס, קשת לזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי  .2.81
הפרס ועליה בלבד.  תהאחריות לפרס חלה על ספקי לרבות טיבו, איכותו, אספקתו וכיו"ב.

ת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קש
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לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר 
. קשת לא תהיה ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס

 .מימושו-פרס ו/או איאחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש ה

לעכב ו/או  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  ...3
 לבטל את מסירת הפרס.

ת שלא ורשאיוספקית הפרס תהנה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת  .3.3
דין, מכל בחינה אינו כשלמסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 שהיא.

 

 כללי .7

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  פעילותתתפותו בשהב .3.8
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. 

ת באופן כלשהו ואחראיתהינה ת ולא ואחראיאינן טעמה ו/או מי מוספקית הפרס  קשת .3.1
ן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על פעילותל

מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקיםכל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
 .ישרין או בעקיפין, במפעילותבקשר עם השתתפות ב אשר יגרמו למשתתףוכיוצ"ב, 

על  קשת, ייקבעו על ידי פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .3.2
 וללא זכות ערעור. , ללא הודעה מוקדמת הבלעדי הדעתפי שיקול 

לרבות  התנאיו/או לשנות את  פעילותת להפסיק ו/או לבטל את הורשאי וספקית הפרס קשת ...3
 הבלעדי. דעתןיבה שהיא, על פי שיקול שינויים בתקנון זה, מכל ס

 הובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכ פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .3.3
במהלך  רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ובנוגע לכל  הו/או בקשר עמ

ל טענה בשל ולמשתתף לא תהיה כ , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאופעילותה
 .כך

ובני  וספקית הפרס חברת שידורי קשת בע"מאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .3.3
 משפחותיהם.

לכל  ףאינם אחראים כלפי המשתת הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או מי מטעמ .3.3
 ותו/או בשל זכיי פעילותו/או לאחר עקב הלמשתתף נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

 .פעילותו/או נזק שנגרם במהלך ה פעילותב ובפרס כלשהו ו/או עקב השתתפות

 , תל אביב.רמת החייל 81ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .3.1


