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 לתנאי תקנון זה ףהמשתת םמסכיהשתתפות בפעילות ב
 הגדרות .1
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בארץ  ג'יימס בלאנטהופעה של ל ביציע, זוגייםכרטיסים  51                                     "הפרס"
)הכרטיסים ליציע/  תל אביב. -בהיכל נוקיה  3.2.51בתאריך 

 על בסיס מקום פנוי בערב ההופעה( -אולם

                                                          

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .5.5
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותכלשהם בדבר ה

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .5.2

 זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים. תקנון  .5.7

 כללי -פעילות ה .2

 (26/52/51)שונה ב 29.52.51 שני ליוםועד  22.52.51  ראשוןמיום  משך הפעילות: החל .2.5
 . תקופת הפעילות"()להלן: "

ו/או  ו/או לשנות ו/או להשהות ת להאריךורשאי יוהוספקית הפרס ימובהר בזאת כי קשת  .2.2
 .הבלעדי ןלקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעת

 השתתפות בפעילות .3

קרא את י ,פעילותהחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם יאשר  ףמשתת .7.5
, מצחיקה היצירתיתהתשובה את  לשלוחתבקש י ףכל משתת ההוראות המופיעות בדף זה.

זכות בכרטיסים להופעה של ג'יימס בלאנט מדוע מגיע לי ללשאלה " מקורית ביותרהו/או 
 כתובת, טלפון שם מלא,מלא את הפרטים הבאים: ליהא  על המשתתףכמו כן  "בארץ?

 .ר אלקטרוניאוכתובת דו

, ותהא רשאית על ידי המשתתפים שלחתש תשובהקשת אינה מתחייבת לפרסם כל  .7.2
ודים רשמיים של ו/או באתר האינטרנט ו/או בעמ בעמוד התחרות תשובות נבחרות לפרסם

י שיקול דעת קשת. , לפקשת ו/או ספק הפרס ברשתות חברתיות דוגמת פייסבוק
לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קשת  מהלא פורס תשובתוש למשתתף

 .תשובההפרסום -ו/או ספק הפרס בקשר לאי

ב כמי רש, לא יחשהאישיים באופן מלא ונכון כנד ואת פרטי מלאילא  ףשהמשתתככל  .7.7
באחריות  םהעברת פרטים מלאים ונכונים הינ וכל לזכות בפרס.יבפעילות ולא  ףשהשתת

 ף.של המשתת הבלעדית
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בהתאם להוראות החוק, כאמור לעיל קשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך  .7.1
 .לשימוש זה ההסכמת והמשתתף נותן, 5965 –לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 סול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמדקשת תהיה רשאית לפ .7.1
ל על ובתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכ

 .פי שיקול דעתה הבלעדי

 הואינ תמקורי השישלח במסגרת הפעילות הינ התשובההמשתתף מצהיר ומתחייב כי  .7.8
במסגרת הפעילות מאשר  תשובהג' כלשהו. בשליחת ה זכויות של צד הו/או מפר תמועתק

, ה הבלעדיבכל מדיה שהיא, לפי שיקול דעת תשובתו ושמוהמשתתף לקשת לפרסם את 
 כל שימוש שהוא. בתשובהולעשות 

 בחירת הזוכים .4

 עשרתאת  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,תבחר קשתבפרס: בתום תקופת הפעילות  יםהזוכ .1.5
 יעל ידי המשתתפים. שולח וביותר שנשלח תומקוריו/או  ותיקמצחה, תוהיצירתי ותהתשוב
 לא תהיה זכות ערעור על החלטתה של קשת.  .בפרס ות יזכוהנבחר ותהתשוב

 

  איתור המועמדים לזכייה .5

ו/או מספר הטלפון אותם המייל באמצעות שליחת מייל לכתובת ייעשה  יםאיתור הזוכ .1.5
של  םקשת תעביר את שמ .םיתיעל זכ הםותודיע ל יםהזוכתפנה אל  קשת. משתתףה סיפק
  .לשם אספקת הפרס לספק הפרס יםהזוכ

ממועד  יומייםליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  קשתבאם לא השיב הזוכה לפניית  .1.2
ברר שלא עמד התו/או , ושליחת הפנייה כאמור ו/או שלאחר איתור ויצירת הקשר עמ

  לעיל. 1.5, בהתאם לסעיף וזוכה אחר במקומ תהא קשת רשאית לבחור בתנאי תקנון זה,

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע ע .1.7
שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה  ואות מידעוה ושממכלליות האמור, לפרסום 

 וטילרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום פר
ששלח ולשימושו במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור  מידעהאישיים כאמור, ל

, לרבות פרסום שם הזוכה באתר האינטרנט באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה
. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי ובאתר האינטרנט של ספקית הפרס

 להשתתפות בפעילות. 

 הפרס .6

 
 -בהיכל נוקיה  3.2.51להופעה של ג'יימס בלאנט בארץ בתאריך  יים ביציע,זוגכרטיסים  51 .8.5

 )הכרטיסים ליציע/ אולם הם על בסיס מקום פנוי בערב ההופעה( .תל אביב

 יש להגיע עם תעודה מזהה.  הכרטיסים יחכו בקופות ביום ההופעה, תחת שם הזוכה. .8.2

 הפרס אינו ניתן להמרה בפרס אחר ו/או בכסף. .8.7

מימוש ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם  תקלהבאחריות בגין א תיש לא קשת .8.1
מוותר בזאת באופן מוחלט הזוכה  .של ההופעה או קיצור ביטול ,ובכלל כך דחייה פרסה

 וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד קשת בקשר עם מימוש הפרס. 

 הפרס, איכותו ומימושו. הקשור לטיבכל במובהר כי אחריותו של ספק הפרס הינה  .8.1

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת  ןלעצמ תושומרוספקית הפרס קשת  .8.8
ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

 למשתתפים.

 ריותהאח .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס תהיהלא קשת  .8.3
זוכה ה .ספק הפרסמוטלת על )כולו או חלקו(  בהתאם לתקנון למימוש הפרס בכל הנוגע

לגבי , דרישה ו/או תובענה מכל טענה הפוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמ הו/או מי מטעמ
כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר 

 /או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.ייגרם ו/או אשר יתגלה ו



 3 

לקבוע משתתף שלא  תרשאי תהא קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .8.6
אליו במעשה  השהגיעשזכה בו לכאורה ו/או למסור את הפרס לידי מי כזוכה ו/או שלא 
 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שעבירה או במעשה 

 כללי .7

ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את ף שר ומצהיר המשתת, מאיםבפעילות מסכ ותתפותשהב .3.5
לא החל בהשתתפות בפעילות בוגם אם  ללא כל סייג את הוראותיו והתקנון ומקבל עלי

ויחייבו  וו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עלי ףהמשתת םמסכי ,קרא את התקנוןש
 לכל דבר ועניין. 

ראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה אחראית ולא תהיינה אח האינ המי מטעמו/או קשת  .3.2
של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא 

אשר מניעת רווח וכיו"ב,  ,הוצאות ,נזקיםתשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
 ., במישרין ו/או בעקיפיןפעילותבקשר עם ההשתתפות ב פותיגרמו למשתת

בתקנון זה, מכל  הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה תירשאקשת  .3.7
 וללא הודעה מראש. הבלעדי הסיבה שהיא, על פי שיקול דעת

במקרה בו  ה, על פי שיקול דעתפעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .3.1
פים את יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתת

כמו כן קשת וספקית  באופן תקין.פעילות או מלערוך את הפעילות היכולת מלהשתתף ב
 הפרס יהיו רשאיות לשנות את טיב ואופי הפעילות בכל עת. 

לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר פעילות מען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בל .3.1
נזק ישיר  ל, ו/או בקשר לכקשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל לפעולות בהן תנקוט

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

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .3.8
במהלך  רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ

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

 ובני משפחותיהם. , ספק הפרסקשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .3.3

 


