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 הגדרות .1

 
המשתתפים יכולים לעזור  פעילות במסגרתה  פעילות""

  המשתתפים לפיינליסטים את שיר הגמר שלהם.
לכתוב ובעמוד הפעילות  שאלות  3לענות על יתבקשו 

 בפרס. יע להם לזכותגלמה מ
  

גולש שהשתתף בפעילות והשאיר את פרטיו בהתאם   "משתתף"
  הוראות תקנון זהל

רמת  21ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
 12-236831-1 ח.פ ., תל אביבהחייל

  אשר כתובתו היא: mako פורטל אתר האינטרנט""
http://www.mako.co.il/  

 כללי - פעילותה .2

 "(. תקופת הפעילות)להלן: "  22.1.21יעי רב ועד ליום 6.1.21ראשון  מיום החל  .1.2

תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על  קשת מובהר בזאת כי  .1.1
  פי שיקול דעתה הבלעדי.

 בפעילות השתתפות .3

הנך מסכים, מאשר ומצהיר כי אתה מקבל עליך את בפעילות השתתפות עצם הב .3.2
 לכל דבר ועניין.אותך  הוראות תקנון זה וכי הוראותיו יחולו עליך ויחייבו

 הבאות:על השאלות ולענות להכנס לעמוד הפעילות כדי להשתתף בפעילות עליך  .3.1

 למי מהפיינליסטים תרצה/תרצי להמליץ על שיר? .3.1.2

 השיר המומלץ )נא לציין את שם השיר ואת שם המבצע( .3.1.1

 למה מגיע דווקא לך לקבל כרטיסים לגמר הגדול? .3.1.3

 

ותך בפעילות ומימוש זכייתך בפרס שנים, השתתפ 26-ככל שאתה בן למטה מ .3.3
 כפופה לאישור והסכמה של הוריך או של האפוטרופוס החוקי שלך.

 

 כללי .4

כי קרא את התקנון ם מאשר ומצהיר המשתתף מסכי בפעילות ותתפותשהב .1.2
כי ם המשתתף את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכי וומקבל עלי

 ין. לכל דבר ועני וויחייב ותקנון זה יחול עלי

, ייקבעו על פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .1.1
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  ןעל פי שיקול דעתקשת ידי 

לרבות  הו/או לשנות את תנאי פעילותת להפסיק ו/או לבטל את הורשאיקשת  .1.3
 הבלעדי. דעתןשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת שת ק .1.1
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב ובנוגע לכל  הו/או בקשר עמ השתתעורר במהלכ

http://www.mako.co.il/


, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם פעילותבמהלך ה רשייווצבלתי צפוי 
 .ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך לאו

לכל נזק גוף  ףכלפי המשתת תאחראי האת, כי קשת אינלמען הסר ספק מובהר בז .1.1
ו/או נזק  פעילותב ועקב השתתפותלמשתתף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

לרבות הפסד, ישיר ו/או עקיף, ו/או נזק  פעילותשנגרם במהלך הישיר או עקיף 
 .ו עקיפותאהוצאות ישירות 

, תל רמת החייל 21לנברג ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ו פעילותתקנון ה .1.8
 אביב.

 

 הזוכים .5

לפי שיקול  המשכנע ביותר באופן ונימקהשאלות ו ענו על כל עשרת המשתתפים .1.2
 .לזכות למה מגיע להם -דעת המערכת 

מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים  .1.1
לזכות בפרס  בתנאיו. משתתף שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו, לא יוכל

 במסגרת הפעילות.

ופיע עשוי להשם הזוכה, כפי שנרשם על ידו בפרטי ההתקשרות של האפליקציה,  .1.3
)על כלל  makoעל מסך הטלוויזיה בעת התכנית לאחר בחירתו ובאתר 

 הפלטפורמות בהן הוא מופיע(. 

מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים  .1.1
בתנאיו. משתתף שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו, לא יוכל לזכות בפרס 

 במסגרת הפעילות.

יובהר, כי במקרה שבו קשת תסבור שפרטיו של הזוכה, כפי שהשאירם בפרטי  .1.1
הא קשת רשאית לשלול את ההתקשרות, אינם ראויים לשידור מבחינת תוכנם, ת

זכאותו לפרס, לא לפרסם את שמו ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור 
 לעיל.  1בסעיף 

 

 איתור המועמדים לזכייה  .6

 איתור הזוכה ייעשה דרך פרטי ההתקשרות שהמשתתף ציין בעת ההרשמה.  .8.2

למשל, עקב עם הזוכה מסיבות שונות )וקשת לא תצליח ליצור קשר במידה  .8.1
שעות, תהא קשת רשאית  11( במשך אי זמינותפרטים לא נכונים או  השארת

 1לשלול את זכאותו לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 
 לעיל. 

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא  .8.3
ויקים, או יתאפשרו בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מד
 בכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.

 
 הפרס .7

 : כרטיס זוגי לגמר הכוכב הבאהפרס .3.2

 לעשרה זוכים ם יחולקויכרטיסים זוגי 11סה"כ  

על הזוכה להגיע לאולפני התכנית ביום השידור ושם את הפרס על מנת לממש  .3.1
מובהר כי קשת אינה . ולפןיחכו להם נציגים אשר יחלקו יכניסו אותם לא

 אחראית למועד אספקת הפרס. 

שינוי, החלפה או ל הפרס אינו ניתן .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה .3.3
 .המרה בכסף או בשווה כסףל



קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  .3.1
ים ובלבד שתימסר הודעה להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופי

 על כך למשתתפים.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע  .3.1
משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע 

 אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 כללי .8

מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון  תתפותו בפעילות מסכיםשהב .6.2
ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי 

 תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

תנהל הפעילות, ייקבעו על יאשר בהן  פעילותהימי משך הפעילות, לרבות מספר  .6.1
 רעור. הבלעדי וללא זכות ע ןעל פי שיקול דעתקשת ידי 

לרבות  הת להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיורשאיקשת  .6.3
 הבלעדי. דעתןשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה הסופית תהא הפוסקת קשת  .6.1
/או כל מצב תקלה ו/או בעיה וה ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ השתתעורר במהלכ

במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם  רשייווצבלתי צפוי 
 .ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך לאו

לכל נזק גוף  ףכלפי המשתת תאחראי הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת אינ .6.1
בפעילות ו/או נזק  ועקב השתתפותלמשתתף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

לרבות הפסד, ישיר ו/או עקיף, ו/או נזק  שנגרם במהלך הפעילותאו עקיף  ישיר
 .ו עקיפותאהוצאות ישירות 

 


