
 

 5102ארץ נהדרת " ובי'ג"לפעילות תקנון 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 הגדרות .0

 01עד  באורך של סרטון צלםלפים המשתתאת המזמינה פעילות  "פעילות"
המאפשרת ליצור  "ובי'ג"ידאו במובייל ובאפליקציית הו שניות

 בשילוב סצנות סרטונים מצחיקים בהם מככבים המשתמשים
 .מהתוכנית ארץ נהדרת

 
כל סרטון בנוי מהתחלה וסוף קבועים כאשר את האמצע מצלם                                                                       

  .המשתמש
מתכנית ארץ  הבוחרים סצנ, נרשמים לאפליקציהתף כדי להשת                                                                

מצלמים את הקטע , הקיימות באפליקציה הסצנותנהדרת מתוך מאגר 
הסרטון נשמר באפליקציה . של המשתמש בתוך הסצנה ושומרים

  .ובמכשיר הטלפון של המשתמש
קנון ותנאי השימוש ההשתתפות בפעילות הינה בכפוף לאישור הת                                                                      

 . ובי'באפליקציית ג
 

בגלריית קטעים במתחם על פי בחירת קשת הסרטונים יפורסמו                                                                 
ויהיו זמינים לצפייה "( מתחם הפעילות)" makoבאתר  הפעילות

 . לכל הגולשים
 ,עשויים להתפרסם על ידי קשת בטלוויזיה מהסרטונים חלק                                                                

והכל  או במדיות נוספות/ו פייסבוקהבאתר  באתר האינטרנט
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת

 
 

ובי והעלה 'שהוריד את אפליקציית ג 01מעל גיל משתתף  "משתתף"
בהתאם להוראות , לשם השתתפות בפעילותמערכון סרטון 
 .התקנון

ראול מרחוב  10-031871-2 .פ.מ ח"חברת שידורי קשת בע "קשת"
 .תל אביב, רמת החייל 02ולנברג 

  מ "החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע  ספק הפרס
 בני ברק ,021רחוב כהנמן מרחוב   10-781772-4. פ.ח          

 
                                

                                                                             
 

 .www.mako.co.il:  אשר כתובתו היא  makoתר א "אתר האינטרנט"

 
 ovie.co/downloadhttp://j אפליקציית הסלולר  "ובי'אפליקציית ג"

 

  ליטר11מקרר ]  פחיות פאנטה 24מיני מקרר ממותג פאנטה עם    "                           הפרס"             
 (                 חזית שקופה 

מהלך תקופת בפרסים  02 יחולקו סך הכול. זוכה אחת לשבוע .0.0
בלבד  כי כל גולש יוכל לזכות בפרס פעם אחת , יובהר. הפעילות

 . במהלך תקופת הפעילות
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  פעילות השתתפות ב .5

 . ומעלה 01ההשתתפות בפעילות מותרת מגיל  .2.0

סיום עונת ארץ ועד   12.12.2101   החל מיום: משך הפעילות .2.2
   "(תקופת הפעילות: "להלן)  2101נהדרת 

או לקצר את /מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו .2.7
 .ה הבלעדיתקופת הפעילות על פי שיקול דעת

שניות  01לצלם סרטון עד המשתתפים  במסגרת הפעילות יוזמנו .2.4
המאפשרת ליצור סרטונים " ובי'ג"באפליקציית הווידאו במובייל 

בשילוב סצנות מהתוכנית  מצחיקים בהם מככבים המשתמשים
 .ארץ נהדרת

ובי מאשר המשתתף 'בעת הרישום לאפליקציית גכי , יובהר .2.1
סבוק קונקט או רישום באמצעות להירשם דרך פיילאפליקציה 

ולעשות שימוש בלתי מוגבל כתובת דואר אלקטרוני תקינה 
 .בסרטון שיועלה על ידי המשתתף

שיתוף ברשתות  ובי לטובת'מידע זה עשוי לשמש את ג 
ובי או 'פרסום הסרטונים באפליקציית ג, החברתיות

 .פרסום הסרטונים בכול פלטפורמה אחרת

ככל שהמשתתף . כלפי קשת בגין כך למשתתף לא תהיה כל טענה .2.8
או למנוע את השימוש /יהיה מעוניין לחזור בו מפרסום הסרטון ו

 info@jovie.co.il עליו לפנות ל, ובי'בו על ידי ג

 

הסרטונים יפורסמו על פי בחירת קשת בגלריית קטעים במתחם  .2.3
ויהיו זמינים לצפייה "( עילותמתחם הפ)" makoהפעילות באתר 

 . לכל הגולשים

קשת עשויה לבחור מספר סרטונים , במהלך תקופת הפעילות .2.1
, ארץ נהדרתבתכנית , בין היתר)שיתפרסמו על ידה בטלוויזיה 

באתר הפייסבוק , באתר האינטרנט, (בפרסומיה ובקדימונים שלה
  .או במדיות נוספות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת/ו

המשתתף שהסרטון שהעלה יהיה המקורי  .2.1
והיצירתי ביותר אחת לשבוע במהלך תקופת 

פרסים  02 כ יחולקו"סה. יזכה בפרס, הפעילות
 .   תקופת הפעילות במהלך

כי כל גולש יוכל לזכות בפרס פעם אחת , יובהר  .2.01
גם אם , זאת)בלבד במהלך תקופת הפעילות 

 (.במסגרת הפעילותסרטונים ישלח מספר 

וקשת תחליט לפרסם סרטון של אחד או יותר  במידה .2.00
היא תפנה אליו באמצעות כתובת הדואר  מהמשתתפים בטלוויזיה

האלקטרוני אותה הזין המשתתף בטרם העלה את הסרטון 
המשתתף יתבקש למסור לקשת פרטים נוספים על . לאפליקציה

 .לאשר את פרסום הסרטוןמנת 

 . י תקינה ופעילהבאחריות המשתתף להזין כתובת דואר אלקטרונ .2.02

מופיע ש זה בעצם ההשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא .2.07
וכן הוא לוקח אחריות על כול המצולמים  שהעלה בסרטון
 .בסרטון

צם ההשתתפות בפעילות והעלאת הסרטון תחשב להסכמת ע .2.04
, לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, לתנאי תקנון זהף המשתת

חינם בלתי מוגבל בזמן  להקנות לקשת ולמי מטעמה רישיון
או /בשידור טלוויזיוני ווכן את שמו  הלפרסום הסרטון אותו העל

mailto:info@jovie.co.il
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וכי במידת או מדיה סלולרית /העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו
לרבות ) makoהצורך ייעשה בסרטון שימוש בלתי מוגבל באתרי 

. (מדיה אחרת כגון פייסבוק, בעמודים של קשת ברשתות חברתיות
ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות 

 . בפעילות

אחריות המשתתף להקפיד על כך שהסרטון שיעלה על ידו אינו ב .2.01
מגונים או הפוגעים , משמיצים, גסים, מכיל תכנים לא ראויים

אין להעלות בסרטון תוכן , בנוסף .בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב
או הצעה למכור או לקנות שיש בו באופן גלוי או סמוי פרסום 

 . מוצרים כלשהם

 בסרטונים המתפרסמיםקשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין  .2.08
. לפי שיקול דעתה הבלעדי סרטוןכל  או לא להעלות/ו ולהסיר

ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של 
קשת אינה יובהר כי ו קשת בקשר לפיקוח על תכנים המועלים

 לא חוקיאו , מגונה, פוגעבאחריות או בחבות לכל תוכן  נושאת
  . שיועלה על ידי ובאחריות הגולשים

 שתקבלמכל סוג שהוא קשת אינה אחראית כלפיך לתגובות  .2.03
לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש  שתעלהתכנים בעקבות 

 .ידך-שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על

 בחירת הזוכים הפרס ו .3

בוע במהלך תקופת הפעילות תבחר קשת אחת לש .7.0
הסרטון המקורי על פי שיקול דעתה הבלעדי את 

 :יזכה בפרסושולחיו ביותר  והיצירתי

 11מקרר   פחיות פאנטה 24מיני מקרר ממותג פאנטה עם 
 [חזית שקופה)ליטר 

 . מהלך תקופת הפעילותיחולקו בפרסים  02סך הכול 

 
הזכות את  םלעצמ יםאו ספק הפרס שומר/ו קשת .7.2

או /לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו
או /להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו

חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך 
 .למשתתפים

או איכותו /לטיב הפרס ו תאחראי האינ קשת .7.7
האחריות לטיב . או כל תקלה אשר תתגלה בו/ו

. הפרס וכל תקלה בו מוטלת על ספק הפרס
 קשתפוטרים את , ים/בות הזוכהלר, המשתתפים

או תביעה לגבי /מכל טענה ו האו כל מי מטעמ/ו
או איחור /שיבוש ו, אי תקינות, קלקול, כל נזק

או כל פגם /או בטיב הפרס ו/במימוש הפרס ו
או אשר /או אשר יתגלה ו/אשר ייגרם ו, אחר

 .ייגרם בעקבות מימוש הפרס

אי עמידה , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .7.4
או /באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו

 .לבטל את מסירת הפרס

, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .7.1
או ספק הפרס יהיו רשאים שלא למסור /ו קשת

את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או 
 .מכל בחינה שהיא, במעשה שאינו כדין
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 איתור המועמדים לזכייה  .4

קשת  ידי  דים לזכייה יעשה עלאיתור המועמ .4.0
באמצעות פניה לכתובת הדואר האלקטרוני 
שהזין המשתתף בעת ההרשמה באפליקציית 

 ".ובי'ג"

באחריות המשתתף להזין כתובת דואר  .4.2
 .אלקטרוני תקינה ופעילה

 עמרג ימים 7באם לא אותר המועמד לזכייה תוך  .4.7
או שלא עמד בתנאי תקנון זה ייבחר /ו, הזכייה

 .זוכיםא אחריו מתוך רשימת ההמועמד הב

הזוכה יתבקש להעביר פרטי התקשרות תקינים ואלו יעברו לספק הפרס לשם 
 .אספקת הפרס

 04אספקת הפרס על ידי הספק הפרס תיעשה עד  .4.4
 .ימי עסקים מרגע ההודעה על הזכייה

 

 כללי .2

או /מאשר ומצהיר המשתתף ו, תתפותו בפעילות מסכיםשהב .1.0
 קנון ומקבל עליו את הוראותיוהרוצה להשתתף כי קרא את הת

קרא את שלא החל בהשתתפותו בפעילות בוגם אם  ללא כל סייג
או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול /מסכים המשתתף ו ,התקנון

 . עליו ויחייבו לכל דבר ועניין

המשתתף פוטר בזאת את הספק באופן מלא ומוחלט מכל אחריות  .1.2
והספק לא , פעילות זו תפעול וכללי, או חבות בקשר עם ניהול/ו

למעט באחריות , או חבות כלפי משתתף/יישא באחריות ו
 . איכות וטיב הפרסים הנמסרים לזוכים, לתקינות

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן  האינ המי מטעמאו /וקשת  .1.7
או כל /ו, החשמל, כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון

יהן ולא תשאנה על כל רכיב, אמצעי תשתית או תקשורת אחר
מניעת  ,הוצאות ,נזקים, ניתוקים, הפרעות, באחריות להפסקות

בקשר עם ההשתתפות  אשר יגרמו למשתתף, ב"רווח וכיו
 .או בעקיפין/במישרין ו, פעילותב

או לשנות את /ו פעילותאו לבטל את ה/להפסיק ו תירשאקשת  .1.4
על פי , מכל סיבה שהיא, בתקנון זה (שינויים סבירים) התנאי

 .הבלעדי הקול דעתשי

על פי , מהפעילותאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .1.1
מניעה או , שיבוש, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה השיקול דעת

הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף 
 .באופן תקיןפעילות או מלערוך את הפעילות ב

א תהא כל טענה או לפעילות לכל משתתף שהוא ב, מען הסר ספקל .1.8
או /קשת עקב תקלה ו זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט

לרבות , או עקיף/נזק ישיר ו לאו בקשר לכ/ו, טעות כאמור לעיל
שייגרמו להם עקב פעולות כאמור , הוצאות ישירות או עקיפות

 .או עקב פסילת זוכה/ו

ל ובנוגע לכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .1.3
או /תקלה וו ובנוגע לכל או בקשר עמ/ו ושאלה שתתעורר במהלכ

בין אם , פעילותבמהלך ה רשייווצאו כל מצב בלתי צפוי /בעיה ו
ולמשתתף לא תהיה כל  בתקנון זה ובין אם לאו צוינו במפורש
 .טענה בשל כך
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תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס  .1.1
 . לשני המינים


