
 

 ויקטורי  - לפעילות גולשיםתקנון 
 
 

 לתנאי תקנון זה ףהמשתת םמסכיהשתתפות בפעילות ב
 הגדרות .1

 

לספר לנו מה הם פעילות המזמינה את המשתתפים                                 פעילות""
בתום תקופת מתכוונים להכין לארוחת ליל הסדר. 

תשובות שלהם היו שה ,משתתפים 2יבחרו הפעילות 
  והם יזכו בפרס., מקוריות והיצירתיות ביותרה

 ./http://www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:    makoאתר  אתר האינטרנט""

 ערוץב "סופר צרכן"בתוך אתר האינטרנט מצויה לשונית  "מתחם הפעילות"
                                                   ".אוכל טוב"

 ושלחתר האינטרנט באתר אשר נכנס לפעילות דרך א גולש "ף"משתת
  להוראות תקנון. בהתאם תשובתואת 

ראול מרחוב  15-536871-2 חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ. "קשת"
 .רמת החייל, תל אביב 52ולנברג 

 155385155א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ ח.פ  "הפרס יתספק"
 

עם השף קובי  הזוכה בביתמשפחתית  ת בישולסדנ "הפרס"
ביום  שקלים. 511אנשים ב 51איך לבשל ל -מזרחי

 שיקבע בין הזוכה והשף קובי מזרחי. 

ם המתאימי עם המצרכים הזוכה גיע לביתיהשף 
 . הבלעדי , על פי שיקול דעתולארוחה

הזוכים לסל קניות זהה לזה שאיתו יעביר השף בנוסף, יזכו 
 .קובי מזרחי את הסדנה

 שעות. 7-. משך הסדנה כארץה יאיזור תקפה לכלהפעילות 

הסדנה תתועד בוידאו וסטילס ותופיע במתחם ויקטורי    
   במאקו ובפייסבוק. 

                                                

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

 ת. לצרכי פרשנותשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .5.2

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

 

 כללי -פעילות ה .2

תקופת )להלן: " 27.17.51 ניש ליוםועד  56.7.51  רביעימיום  משך הפעילות: החל .2.5
 . הפעילות"(

ו/או  ו/או לשנות ו/או להשהות ת להאריךורשאי יוההפרס י יתוספקמובהר בזאת כי קשת  .2.2
 .הבלעדי ןקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתל

 השתתפות בפעילות .3
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קרא את י הפעילות,לאתר האינטרנט ולמתחם חפוץ להשתתף בפעילות יכנס יאשר  ףמשתת .7.5
שפותח חלונית  לינקבלחיצה על  לשלוחתבקש י ףכל משתת ההוראות המופיעות בדף זה.

"pop up," מתכוונים להכין לארוחת ליל "מה אתם לשאלה ויצירתית  תשובה מקורית
מלא את הפרטים הבאים: ליהא  על המשתתף "pop up" -, בתוך חלונית ה כמו כן הסדר?"

 .ר אלקטרוניאוכתובת דו כתובת, טלפון שם מלא,

, ותהא רשאית על ידי המשתתפים שלחתש תשובהאינה מתחייבת לפרסם כל  קשת .7.2
אינטרנט ו/או בעמודים רשמיים ו/או באתר ה הפעילותבעמוד  תשובות נבחרות לפרסם

י שיקול דעת , לפהפרס ברשתות חברתיות דוגמת פייסבוק יתספק של של קשת ו/או
לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או  מהלא פורס תשובתוש . למשתתףהבלעדי קשת

 .תשובההפרסום -איפרסום או הפרס בקשר ל יתדרישה כלפי קשת ו/או ספק

רש, לא יחשב כמי האישיים באופן מלא ונכון כנד ואת פרטי מלאילא  ףשהמשתתככל  .7.7
באחריות  םהינ העברת פרטים מלאים ונכונים וכל לזכות בפרס.יבפעילות ולא  ףשהשתת

 ף.של המשתת הבלעדית

כאמור  ידי המשתתףהנמסרים על  האישיים שימוש בפרטים הפרס יעשו יתו/או ספקקשת  .7.1
והמשתתף , 5565 –טיות, התשמ"א בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרלעיל 

 .לשימוש זה והסכמת נותן

 קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד .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 ההתשובהמשתתף מצהיר ומתחייב כי  .7.8
במסגרת הפעילות מאשר  תשובהזכויות של צד ג' כלשהו. בשליחת ה הו/או מפר תמועתק

בכל מדיה שהיא, לפי  תשובתו ושמוהפרס לפרסם את  יתהמשתתף לקשת ו/או לספק
 כל שימוש שהוא. בתשובה, ולעשות דעתןשיקול 

תר לא ופורסם ו/או נשלח ו/או הועלה על ידחומר שמתחייב בזאת כי כל  ףהמשתת .7.3
, יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני. האינטרנט

כל חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון ה לאתר האינטרנט לא יעל ףהמשתת
. ספקית הפרסו/או של  קשתהרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם ו/או של 

חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט  להלא יע ףהמשתת
לא  ףו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים. המשתת

כל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או העשוי תר האינטרנט לא הו/או יעל םיפרס
ילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך תנהגות פלילית או להקים עלהוות ו/או לעודד ה

נתונים על משתתפים אחרים ולא  וףו/או יחש וףלא יאס ףאחרת הוראת כל דין. המשתת
חומר  לאתר האינטרנט הלא יעל ףיספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתת

לספקית הפרס ו/או  קשתלפרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום 
 .נזקים

רשאית להסיר כל חומר ו/או תמונה אשר אינו תואם את המפורט לעיל ו/או כל חומר  קשת .7.6
אינו חומר הולם ו/או אשר עשוי לפגוע, אם בעקיפין או  קשתו/או תמונה אשר לדעת 

ו/או במשתתפי התחרות, וזאת על פי שיקול דעתה  בספקית הפרסו/או  בקשתבמישרין, 
 וללא מתן הודעה מראש. קשתלעדי של הב

 בחירת הזוכים .4

שהתשובות שלהם היו המקוריות והיצירתיות  ,זוכים 2תקופת הפעילות יוכרזו  בתום .1.5
 8.5בסעיף  יםהמוצג בפרסים , והם יזכוספקית הפרסביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

  להלן.

ולא תהא  קשתה הבלעדי של כאמור לעיל תיעשה לפי שיקול דעת תשובה הזוכההבחירת  .1.2
 כל זכות ערעור. ההחלטותיעל 

 

  איתור המועמדים לזכייה .5

ו/או מספר הטלפון אותם המייל באמצעות כתובת  הפרס יתע"י ספק ייעשה האיתור הזוכ .1.5
יצירת קשר לשם  הפרס יתשל הזוכה לספק פרטיוקשת תעביר את  .משתתףה סיפק

  בלבד. אספקת הפרסו
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 שעתייםליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  ספקית הפרסלפניית באם לא השיב הזוכה  .1.2
ברר שלא התו/או , וממועד שליחת הפנייה כאמור ו/או שלאחר איתור ויצירת הקשר עמ

, בהתאם וזוכה אחר במקומ רשאית לבחורספקית הפרס תהא  עמד בתנאי תקנון זה,
  לעיל. 1.5לסעיף 

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

, לרבות פרסום העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת
. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה קית הפרסשם הזוכה באתר האינטרנט של ספ

 תנאי להשתתפות בפעילות. 

 הפרס .6

 
  שקלים. 511אנשים ב 51איך לבשל ל -בבית עם השף קובי מזרחי סדנת בישול .8.5

, על פי שיקול ם לארוחההמתאימי עם המצרכים הזוכה גיע לביתיהשף קובי מזרחי 
 511אנשים במחיר של  51ל. הוא ילמד את הזוכים איך להכין ארוחה הבלעדי דעתו

 שקלים. 

 הזוכים לסל קניות זהה לזה שאיתו יעביר השף קובי מזרחי את הסדנה.בנוסף, יזכו 

הזוכה מאשר  הסדנה תתועד בוידאו וסטילס ותופיע במתחם ויקטורי במאקו ובפייסבוק. .8.2
באמצעי התקשורת השונים, לרבות כי הסדנה תהיה מצולמת ו/או מפורסמת ו/או מסוקרת 

טלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות מביע ב
לפרסום ו/או , במידה שיזכה, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו 

צילום שמו תמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי 
  קשת ומי מטעמה.

לפרס בעל ערך  הפרסאת הזכות לשנות את  ןלעצמ ותשומרהפרס  יתיובהר, כי קשת וספק .8.7
הבלעדי, להחליף ו/או לשנות  ןדעתבכל עת, ולפי שיקול הזכות, להן כמו כן, שמורה . דומה

     .ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך ,את מועדי מימושו

 הפרס אינו ניתן להמרה בפרס אחר ו/או בכסף. .8.1

צמן את הזכות להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים קשת וספקית הפרס שומרות לע .8.1
 ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 אחריות .7

לא וספק הפרס  קשתהשתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.  .3.5
באחריות לכל נזק, לרבות נזק ממוני, עגמת נפש וכיו"ב אשר נגרם למי ממשתתפי  ושאיי

אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק  הפעילות
ממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד משתתף 

קשת ו/או ו/או המבקש להשתתף בפעילות מנעה ממנו להשתתף בה ו/או לזכות בפרס, 
 .אמור לעילמאחריות לכל נזק כ ותה פטורנייתה ספקית הפרס

ו/או מי מטעמן מיד עם  קשת ו/או ספקית הפרסהמשתתף מצהיר ומתחייב לשפות את  .3.2
בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה מצד לכך, הראשונה תן קבלת דריש

אמירה שלישי בקשר להפרת זכות היוצרים ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות שמקורם 
 .לשלם בגינו נהתידרש ןנזק שה כללו/או  תר האינטרנטלא שהעלה המשתתף חומרו/או 

אחריות  .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס התהילא קשת  .3.7
ספקית הפרס בקשר עם הפרס תהא אך ורק בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, 

 . 5561-התש"מ

המשתתף מוטלת על או חלקו( )כולו  בהתאם לתקנון למימוש הפרס בכל הנוגע האחריות .3.1
מכל  ןקשת ו/או כל מי מטעמ ספקית הפרס ו/או פוטרים את וזוכה ו/או מי מטעמה .בלבד 
, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או ישיר או עקיף לגבי כל נזק, דרישה ו/או תובענה טענה

איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה בעקבות מימוש 
 פרס.ה
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לקבוע משתתף שלא  תרשאי תהא קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .3.1
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 .8

להשתתף כי קרא את  ו/או הרוצהף , מאשר ומצהיר המשתתיםבפעילות מסכ ותתפותשהב .6.5
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. 

ן ת באופות ולא תהיינה אחראיואחראי ןאינ ןמי מטעמו/או ו/או ספקית הפרס קשת  .6.2
ו/או כל אמצעי אתר האינטרנט כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, 

תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, 
בקשר עם  יםפאשר יגרמו למשתתמניעת רווח וכיו"ב,  ,הוצאות ,נזקיםניתוקים, 

 ., במישרין ו/או בעקיפיןפעילותההשתתפות ב

בתקנון זה, מכל  הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה תירשא קשת .6.7
, ובלבד שתפרסם הודעה וללא הודעה מראש הבלעדי הסיבה שהיא, על פי שיקול דעת

 .בעניין באתר האינטרנט

במקרה בו  ה, על פי שיקול דעתפעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .6.1
בוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את יתברר כי חלה תקלה, שי

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

ה ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .6.1
במהלך  ורשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ובנוגע לכל  הו/או בקשר עמ

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

 .ןמשפחותיהובני  הפרס ית, ספקקשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .6.8

 

  


