תקנון לפעילות קופי שוט
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הגדרות
"פעילות"

פעילות המזמינה את המשתתפים להשתתף בסקר
שיופיע בעמוד קופי שוט ,במסגרתו יתבקשו:
(א) לבחור מיהי הדמות שצריכה להתעורר על החיים
שלה השבוע מבין שתי אפשרויות.
(ב) לנמק מדוע מגיע דווקא להם לזכות.
המשתתף שתשובתו תהיה המקורית והיצירתית
ביותר מדי שבוע יזכה בפרס.

"משתתף"

גולש באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט
בהתאם להוראות תקנון זה.

"קשת"

חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב ראול ולנברג 21
רמת החייל ,תל אביב .ח.פ12-236871-1

ספק הפרס

שטראוס קפה בי וי
ח.פ

557268851

הסיבים  94פתח תקווה

"הפרס"
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זוכה אחד /אחת לשבוע במקרר משרדי ( 16ליטר) עם
מארז של  21יח' קופי שוט
סך הכול  6זוכים לכול אורך תקופת הפעילות.

פרשנות
 1.2בכל 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.
 1.1החלוקה לסעיפים ,כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא
ישמשו לצורכי פרשנות.
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הפעילות  -כללי
 7.2החל מיום רביעי  11.21.1122ועד ( 16.21.1122להלן" :תקופת הפעילות").יעודכן על ידי
קשת.
 7.1מובהר בזאת ,כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
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השתתפות בפעילות
 2.2גולש המבקש להשתתף בפעילות יגלוש לאתר האינטרנט ,כמוגדר בתקנון ,ייכנס למתחם
הפעילות בימים ובשעות בהן תיפתח ההצבעה במסגרתו יתבקשו להשתתף בסקר שיופיע
בעמוד קופי שוט ,במסגרתו יתבקש:
(א) לבחור מיהי הדמות שצריכה להתעורר על החיים שלה
השבוע מבין שתי אפשרויות.
(ב) לנמק מדוע מגיע לו לזכות.

2.1
2.7

2.2

2.1

2.8

9.4

2.6
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אחת לשבוע יבחר זוכה .המשתתף שתשובתו תהיה המקורית והיצירתית ביותר מדי שבוע
יזכה בפרס.
לשם השתתפות בפעילות על המשתתף למלא טופס פרטים אישיים הכולל :שם ,שם
משפחה ,טלפון ואי-מייל אשר ישמשו לשם איתור הזוכים .מובהר בזאת כי משתתף שלא
ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש ,לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות
ו/או לזכות בפרסים.
כול גולש יכול להשיב על שאלת הסקר ולהירשם לפעילות פעם אחת במהלך שבוע ימים
בלבד.
בעצם ההשתתפות בפעילות המשתתף נותן את הסכמתו המלאה לפרסום הטקסט ששלח
באתר  ,makoבעמוד הפעילות ,בעמוד הפייסבוק של מאקו ,בעמוד הפייסבוק של מועדון
לילה  ,בשידור טלוויזיוני ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או
מדיה אחרת של קשת וזאת ללא כל תמורה.
ככל שהנך בן למטה מ 26-שנים ,השתתפותך בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריך
או של האפוטרופוס החוקי שלך והנך מתחייב כי קיבלת את הסכמת הוריך או
האפוטרופוס החוקי שלך לצורך השתתפות בפעילות ,וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה
והסבירו לך את הדברים הכתובים בו ,ואתה מבין ומסכים להם.
באחריות המשתתף להקפיד על כך שהטקסט שיעלה אינו מכיל תכנים לא ראויים ,גסים,
משמיצים ,מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב .בנוסף ,אין להעלות
טקסט שיש בה באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.
המשתתף מאשר כי בטקסט שהוא מעלה במסגרת הפעילות אין משום הפרת כל דין,
לרבות זכויות יוצרים ,הזכות לפרטיות ,חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.
בנוסף ,המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי דבר זכייתו ו/או רגע הענקת הפרס עשויים להיות
מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה,
בעיתונות ,באתר האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות הוא מביע את הסכמתו
לפרסום שמו בצד הטקסט ששלח בעמוד הפייסבוק של מועדון לילה ו/או צילום שמו
תמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת ומי
מטעמה  .עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס.
קשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין בטקסטים ולהסיר כל טקסט אשר על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,אינו הולם או ראוי או מפר כל דין .ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור
התחייבות או אחריות מצדה של קשת בקשר לפיקוח על תכנים המועלים ויובהר כי קשת
אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן פוגע ,מגונה ,או לא חוקי שיועלה על ידי
ובאחריות המשתתפים.

הפרס ובחירת הזוכים
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כל שבוע במהלך שידור התכנית מועדון לילה במשך  6שבועות תבחר קשת על פי שיקול
דעתה הבלעדי את התשובה המעניינת והמקורית ביותר ושולחה יזכה בפרס מקרר משרדי
( 16ליטר) עם מארז של  21יח' קופי שוט
קשת לא תישא באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.
קשת ו/או ספק הפרס שומרים לעצמם 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.
קשת אינה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו .האחריות
לטיב הפרס וכל תקלה בו מוטלת על יצרן הפרס .המשתתפים ,לרבות הזוכה/ים ,פוטרים
את קשת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות,
שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או בטיב הפרס ו/או כל פגם אחר ,אשר ייגרם ו/או
אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב
ו/או לבטל את מסירת הפרס.
מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,קשת ו/או ספק הפרס יהיו רשאים שלא
למסור את הפ רס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה
שהיא.
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איתור המועמדים לזכייה
 8.2איתור המועמדים לזכייה יעשה על ספק הפרס בהתאם לפרטים האישיים שמסרו
המשתתפים בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט.
 8.1ספק הפרס יעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את המועמדים לזכייה .באם לא
אותר המועמד לזכייה תוך  26שעות מרגע הזכייה ,ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה ייבחר
המועמד הבא אחריו מתוך רשימת הזוכים.
 8.7אספקת הפרס על ידי הספק הפרס תיעשה עד  71ימי עסקים מרגע ההודעה על הזכייה.
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כללי
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בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא
את 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.
המשתתף שיזכה בפעילות מאשר ,כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו
וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות .קשת תהא רשאי לפרסם פרטים מזהים של הזוכים
בפרס ,לרבות תצלומם ,במדיות השונות ,וכן לפרסם את תיאור הפרס ,הכל בכל דרך
ואופן בה תבחר.
קשת ו/או מי מטעמה 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
תשא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר
יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.
משך הפעילות ,לרבות מספר ימי הפעילות ,ייקבע על ידי קשת על פי שיקול דעתה הבלעדי
וללא זכות ערעור.
קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים)
בתקנון זה מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
קשת ת הא הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה
ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך
הפעילות בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל
כך.
ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ,ספק הפרס ובני משפחותיהם.

