
 

 makoבאתר  איקאה במאסטר שף לפעילות תקנון 
 

 הגדרות .1

את מי הם רוצים לפנק יספרו הגולשים "במסגרתה  פעילות "פעילות"
 ואשר תשובת ף אחדמשתת שבוע יבחר כל" בארוחת ערב

ול דעתה , על פי שיקת ביותרוהיצירתי תיהמקור הייתה
בהתאם לאמור בתקנון והוא יזכה בפרס  ,הבלעדי של קשת

 .זה

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

 .חברת שידורי קשת בע"מ "קשת"

 682635285ח.פ  ליבנה צפוני בע"מ                                    "ספקית הפרס"             

 

 
 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:   ת אתר שידורי קש "אתר האינטרנט"

 VIPעם אחד ממתמודדי מאסטר שף בישול  -פרס שבועי "הפרס"
)נתניה, ראשון לציון או  במטבח מעוצב באחד מסניפי איקאה

והזמנת  (, תאריכי ומיקומי הסניפים קבועים מראשקריית אתא
 .5שבושלה, בכפוף למפורט בסעיף  חבר נוסף שייהנה מהארוחה

 .לאורך כל תקופת הפעילות זוכים 5סה"כ 
 

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2.8
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותכלשהם בדבר ה

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  הינהחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים ה .2.2

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.  .2.3

  פעילותההשתתפות ב .3

באמצעות  פעילותיהיה להשתתף ב ניתן 22.53.86 ראשון יוםועד ל 53.52.86 ראשון מיום החל .3.8
 "(. פעילותתקופת האתר האינטרנט )להלן: "

שבוע פעילות יתקיים שבוע הפעילות הראשון, לאחר מכן  .11.2.1-.3.2.1בין התאריכים  .3.2
 . "(שבוע פעילות)" ביום רביעיסתיים מדי שבוע תחיל ויי

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול  .3.3
 דעתה הבלעדי.

יקרא את , תחם הפעילותמשתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות, יכנס לאתר האינטרנט ולמ .3.8
 .ויקיש על הקישור המוביל אותו לפעילות ההוראות המופיעות בדף זה

טופס למלא בנוסף עליהם . "את מי הם רוצים לפנק בארוחת ערב" ספרל יתבקשו הגולשים .3.3
 . הטלפוןוכתובת מייל טלפון, מס' פרטים אישיים הכוללים: שם, שם משפחה, כתובת

מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את פרטיו  .זוכה בלבדישמשו לשם איתור ה והכתובת
 .בפרסו/או לזכות  פעילותהאישיים באופן מלא ונכון לא יהיה רשאי להשתתף ב

המקורית  ו היאתה נכונה על השאלות ותשובענש בחר המשתתףיי פעילות כל שבועבתום  .3.6
 .בפרס היזכ ואוהוהיצירתית ביותר 
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, בכל פעילותשישלח במסגרת ה התשובה לא ואתשמו המ המשתתף מאשר לקשת לפרסם את .3.5
כל שימוש שהוא, ללא כל הגבלה. כמו כן, מאשר המשתתף  םבהשהוא, ולעשות מדיה אמצעי 

 ששלח. בהשוהתלקשת לפרסם את שמו יחד עם 

המשתתף מאשר בזה  .של המשתתף העברת פרטים מלאים ונכונים הינה באחריות הבלעדית .3.3
 ית להעביר את פרטי ההתקשרות עמו לספקית הפרס.כי במקרה ויזכה בפרס קשת רשא

קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  .3.1
בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

תכנים לא ראויים,  ועלו על ידו אינם מכיליםשהתכנים שיבאחריות המשתתף להקפיד על כך  .3.3
  גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב. 

דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי  .3.85
אתר מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, ב

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

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

       

 הזוכיםבחירת  .4

, לפי שיקול דעתה ביותר תמקוריוה תיצירתיה התייה אשר תשובתו ,הזוכ יבחר פעילות כל שבועבתום 
   הבלעדי של קשת. 

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

 איתור המועמדים לזכייה  ..

 תיאוםו יםהזוכאיתור  בתום שבוע פעילות בימי רביעי בבוקר.הזוכה  פעל לאיתורקשת ת .6.8
בטופס הפרטים האישיים באתר  שנמסרובהתאם לפרטים האישיים  קשתעל ידי  וייעש הפרס

קשת לא תהיה אחראית במידה שהפרטים שסיפק המשתתף אינם נכונים ו/או  האינטרנט
וש הפרס ייעשה יום לאחר יצירת הקשר עם הזוכה, מיממאפשרים לה ליצור קשר טלפוני עמו. 

  דהיינו, ביום חמישי בערב.

שלא עמד יתברר ו/או  שעתיים מרגע ניסיון איתורו על ידי קשת,  במשך הזוכה אם לא אותר  .6.2
 .לעיל 3לאמור בסעיף זוכה אחר בהתאם תהיה קשת רשאית לבחור בתנאי תקנון זה, 

 פרסה .6

 
והזמנת חבר במטבח מעוצב באחד מסניפי איקאה  VIPלבשל עם אחד ממתמודדי מאסטר שף  .5.8

 .ארוחות 5סה"כ  נוסף שייהנה מהארוחה שבושלה. 

יובהר כי בישול הארוחה המשותף יסוקר באופן מלא על ידי שידורי קשת )כמו גם על ידי גורמי  .5.2
ת מהמדיות העומדות והזוכה מאשר לקשת לפרסם את הצילומים בכל אחיח"צ שונים( 

, רשתות חברתיות( ללא הגבלה, ולא makoלרשותה )ובין היתר, בטלוויזיה, פרסומות, אתר 
 יהיו לזוכה כל טענות בנוגע לכך.

קבועים מראש ולא  בהם ימומש הפרס והסניפים , שעות המימושהפרסמימוש יובהר כי מועדי  .5.3
 , בהתאם לרשימה הבאה:ניתנים לשינוי
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 לבחור עם מי ממשתתפי התוכנית לבשל.יוכלו הזוכים לא  .5.3

 המנות יהיו כשרות.  .5.6

  הזכייה. אשר יוצעו לו לאחר ההודעה על שתי מנותלבשל אחת מ יהיה רשאי לבחורהזוכה  .5.5

במקרה  -היא באחריות הזוכה איקאה לצורך מימוש הפרס והחזרה מהסניף הגעה לסניף .5.3
, תהיה לו הזכות מכל סיבה שהיא לממש את הפרס במקום ובמועד שנקבעושהזוכה אינו יכול 

לאחר מכן, תהיה קשת רשאית  להעביר את הפרס לאדם אחר בתוך שעה מהודעת הזכייה.
לעיל ולזוכה המקורי לא תהיה כל טענה  3הבא, בהתאם לסעיף להעביר את הפרס לזוכה 

 בעניין. 

 

אפשרות ערעור על כך.  ללא  הפרס את זמן מימוש לשנותאת הזכות  השומרת לעצמ קשת  .5.1
  בעיות במימושה. ו/או באחריות בגין איחור במימוש הזכייה תישאלא   קשת

שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה  השומרת לעצמקשת  .5.3
 את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

את הפרס בכסף או בשווה כסף או בפרס אחר, ולא יינתן בגינו זיכוי כספי ו/או לא ניתן להמיר  .3.88
 אף אם המשתתף לא מימש את הפרס. , אחר

 ו/או ספקית הפרס קשתהוא כלפי לזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג ש .3.82
. המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, הקשורה בפרס, לרבות טיבו, איכותו, אספקתו וכיו"ב

מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק,  ןו/או כל מי מטעמ ו/או ספקית הפרס פוטרים את קשת
 במהלך קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם

ת לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה וה אחראיינלא תהיו/או ספקית הפרס . קשת מימוש הפרס
 .מימושו-שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

לעכב ו/או  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .5.85
 לבטל את מסירת הפרס.

רשאית שלא למסור את הפרס  אתה ה והוראות כל דין, קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון ז .5.88
 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שלידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 

 כללי .1

מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  פעילותתתפותו בשהב .3.8
המשתתף ו/או  התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים

 הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

ת באופן כלשהו ואחראיתהינה ת ולא ואחראיאינן ו/או מי מטעמה וספקית הפרס  קשת .3.2
ן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על פעילותל

מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקים, הפרעות, ניתוקים, כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות
 ., במישרין או בעקיפיןפעילותבקשר עם השתתפות ב אשר יגרמו למשתתףוכיוצ"ב, 

על  קשת, ייקבעו על ידי פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .3.3
 וללא זכות ערעור. , ללא הודעה מוקדמת הבלעדי הדעתפי שיקול 

לרבות שינויים  התנאיו/או לשנות את  פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את ה  קשת .3.3
 הבלעדי. הדעתבתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

 הובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכ פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .3.6
במהלך  רשייווצפוי תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צובנוגע לכל  הו/או בקשר עמ

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

ובני  וספקית הפרס חברת שידורי קשת בע"מאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .3.5
 משפחותיהם.
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לכל  ףתאינם אחראים כלפי המשת הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או מי מטעמ .3.3
 וו/או בשל זכיית 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 82ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .3.1


