
 

 "הבילויים" – לפעילות גולשיםתקנון 
 
 

 לתנאי תקנון זה ףהמשתת םמסכיהשתתפות בפעילות ב
 הגדרות .1

 

המשתתפים לספר )בכתב( על ההכנות פעילות המזמינה                                 פעילות""
. בתום תקופת הפעילות ייבחר צוות אתר שלהם לחתונה
של  תהבלעדי לפי שיקול דעתוהמשתתף שהאינטרנט את 

הכי צריך "שקט" לפני החתונה לפי צוות אתר האינטרנט, 
 הסיפור על ההכנות שלו לחתונה, ומשתתף זה יזכה בפרס.

 את סיפורו על ההכנות לחתונהאשר שלח צופה התכנית  "ף"משתת
בהתאם  במקום המיועד לכך באתר האינטרנט של התכנית

  .לתנאי תקנון זה

רמת  22ראול ולנברג בע"מ מרחוב  24מוסיקה חברת  "42מוסיקה "
 .החייל, תל אביב

    אלגריה בע"מ "ספק הפרס"

 
 .24" שמשודרת במוסיקה הבילוייםתכנית הטלוויזיה " "התכנית"

"לאונרדו" רחובות,  בית מלוןאמצע שבוע בבלזוג לילה                                      "הפרס"
 .2122תקף למימוש עד סוף 

בכתובת  24אתר האינטרנט של מוסיקה  טרנט""אתר האינ
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2.2
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותר הכלשהם בדב

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .2.2

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.  .2.1

 כללי -פעילות ה .4

 . תקופת הפעילות"()להלן: " 22.5.2122 ליוםועד  7.5.2122מיום  משך הפעילות: החל .2.2

ו/או לקצר  ו/או לשנות ו/או להשהות להאריך תהיה רשאית 24מוסיקה מובהר בזאת כי  .2.2
 .הבלעדי ןאת תקופת הפעילות על פי שיקול דעת

 השתתפות בפעילות .3

באמצעות  את סיפור ההכנות שלו לחתונהישלח חפוץ להשתתף בפעילות יאשר  ףמשתת .1.2
המשתתף גם את  ימלא הסיפורבעת שליחת  .באתר האינטרנט של התכנית עמוד הפעילות

 וכתובת דואר אלקטרוני. כתובת, טלפון שם מלא,הפרטים הבאים: 

רש, לא יחשב כמי האישיים באופן מלא ונכון כנד ואת פרטי שהמשתתף לא יפרטככל  .1.2
באחריות  םונכונים הינהעברת פרטים מלאים  וכל לזכות בפרס.יבפעילות ולא  ףשהשתת

 של המשתתף. הבלעדית

, ותהא רשאית על ידי המשתתפים שלחיש סיפוראינה מתחייבת לפרסם כל  42מוסיקה  .1.1
 של התכנית באתר האינטרנטנבחרים בלבד, יחד עם שם המשתתף,  סיפורים לפרסם

ו/או ספק הפרס ברשתות חברתיות דוגמת  42מוסיקה ו/או בעמודים רשמיים של 
 . למשתתף42מוסיקה י שיקול דעת לפ בטלוויזיה, 42ו/או בשידורי מוסיקה  פייסבוק
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 42ענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מוסיקה לא תהא כל ט םלא פורס שלו שהסיפור
 .לכךו/או ספק הפרס בקשר 

בהתאם להוראות החוק, כאמור לעיל תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך  24מוסיקה  .1.4
 .לשימוש זה ההסכמת והמשתתף נותן, 2892 –רטיות, התשמ"א לרבות חוק הגנת הפ

תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא  24מוסיקה  .1.2
ל ובתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכ עמד

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי

 ומקורי ואינ ושישלח במסגרת הפעילות הינ הסיפור המשתתף מצהיר ומתחייב כי .1.5
במסגרת הפעילות מאשר  הסיפורו/או מפר זכויות של צד ג' כלשהו. בשליחת  תמועתק

ה בכל מדיה שהיא, לפי שיקול דעת ושמו הסיפורלפרסם את  42 מוסיקההמשתתף ל
 כל שימוש שהוא. בסיפור, ולעשות הבלעדי

 בחירת הזוכה .2

הסיפור לפיו את  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,24מוסיקה תבחר בתום תקופת הפעילות  .4.2
לא  .בפרס היזכ הסיפור הנבחר. שולח המשתתף ששלח אותו הכי זקוק לשקט לפני החתונה

 . 24מוסיקה תהיה זכות ערעור על החלטתה של 

 

  איתור המועמדים לזכייה .5

טי ההתקשרות ו/או ספק הפרס יצרו קשר עם המשתתף הזוכה באמצעות פר 24מוסיקה  .2.2
יודיעו לו על אופן קבלת הפרס. קבלת הפרס יכול שתיעשה בעת ההרשמה לפעילות ושמסר 

  .24במשלוח או באמצעות איסוף על ידי המשתתף הזוכה, בהתאם להחלטת מוסיקה 

כאמור  אליו ממועד הפנייה שעות 72באם לא השיב הזוכה לפנייה אליו במשך פרק זמן של  .2.2
תהא  ברר שלא עמד בתנאי תקנון זה,התו/או , וו/או שלאחר איתור ויצירת הקשר עמ

  לעיל. 4.2, בהתאם לסעיף וזוכה אחר במקומ רשאית לבחור 24מוסיקה 

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע ע .2.1
במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות שלח  ואות מידעוה ושממכלליות האמור, לפרסום 

האישיים  והציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום פרטי
ששלח ולשימושו במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט  מידעכאמור, ל

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

 בפעילות. 

 הפרס .6

 
לילה זוגי באמצע שבוע בבית מלון לאונרדו ברחובות, תקף למימוש עד הפרס לזוכה יהיה  .5.2

 . 2122סוף 

 הפרס אינו ניתן להמרה בפרס אחר ו/או בכסף. .5.2

ה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם ו/או בעי תקלהבאחריות בגין תישא  לא 24מוסיקה  .5.1
מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה הזוכה  פרס.מימוש ה

 בקשר עם מימוש הפרס.  24מוסיקה כנגד 

 הקשור לטיב הפרס, איכותו ומימושו.כל במובהר כי אחריותו של ספק הפרס הינה  .5.4

כות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא את הז ןלעצמ תושומרוספקית הפרס  24מוסיקה  .5.2
ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר 

 הודעה על כך למשתתפים.

 .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס תהיהלא  24מוסיקה  .5.5
 .ספק הפרסמוטלת על קו( )כולו או חל בהתאם לתקנון למימוש הפרס בכל הנוגע האחריות

, דרישה ו/או מכל טענה הו/או כל מי מטעמ 24מוסיקה פוטרים את  הזוכה ו/או מי מטעמה
לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם תובענה 

 אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
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לקבוע שלא  תרשאי תהא 24מוסיקה  הוראות תקנון זה והוראות כל דיןמבלי לגרוע מ .5.7
אליו  השהגיעשזכה בו לכאורה ו/או למסור את הפרס לידי מי משתתף כזוכה ו/או שלא 
 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שבמעשה עבירה או במעשה 

 כללי .7

רא את ו/או הרוצה להשתתף כי קף , מאשר ומצהיר המשתתיםבפעילות מסכ ותתפותשהב .7.2
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. 

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן  האינ המי מטעמו/או  24מוסיקה  .7.2
של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל התקינה 

מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקיםרכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
 ., במישרין ו/או בעקיפיןפעילותבקשר עם ההשתתפות ב פותאשר יגרמו למשתתוכיו"ב, 

בתקנון זה,  הו/או לשנות את תנאי לותפעילהפסיק ו/או לבטל את ה תירשא 24מוסיקה  .7.1
 וללא הודעה מראש. הבלעדי המכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

במקרה  ה, על פי שיקול דעתפעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  השומרת לעצמ 24מוסיקה  .7.4
בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את 

 24מוסיקה כמו כן  באופן תקין.פעילות או מלערוך את הפעילות ב היכולת מלהשתתף
 וספקית 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 .7.2
נזק  לשר לכעקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בק 24מוסיקה  לפעולות בהן תנקוט

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

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר פעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת  24מוסיקה  .7.5
 רווצשייתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ובמהלכ

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

 ובני משפחותיהם. , ספק הפרס24מוסיקה אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .7.7

 


