
 

 " דומינוס  - סקר הפיצה הגדול "תקנון לפעילות 
 

 הגדרות .1

בסקר הפיצה הגדול פעילות המזמינה את המשתתפים להשתתף                                         "פעילות"    
שמטרת , makoבאתר האינטרנט של  דומינוסבמתחם 

  :בוהמשתתפים 
 

   חוקי הפיצהעל שאלות להשיב  .א

למה מגיע לי לזכות במנוי  :לענות על השאלה .ב
 שנתי לפיצה? 

 תתנהל בהתאם לתנאי תקנון זה. פעילותה                                                          

המשתתף שתשובתו תהיה המקורית  בתום תקופת הפעילות ייבחר                                                               
יזכה  והוא , לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת,ית ביותרוהיצירת

 .בפרס
                                                      

 .שהשתתף בפעילות כמפורט בתקנון זהומעלה,  81בגיר מעל גיל                                    "משתתף"    
 

רמת החייל, תל  81ולנברג  חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב ראול "קשת"      
 18-831871-1אביב. ח.פ

 
 

 187117315ח.פ   דומינו'ס פיצה"                  לפעילותנותנת החסות "    
 

 mako.co.il                  "אתר האינטרנט"           

יזכו בפרסים  7, מתוכם זוכים 17ו בחריבתום תקופת הפעילות י "הפרס"     
 ורט להלן: הגדולים , כמפ

)להזמנה באפליקציית  מנוי פיצה ראשון:לזוכה במקום הפרס                                                                  
ארוחות של פיצה  11 -הכולל לשנה דומינוס ובאתר דומינוס בלבד(

תוספת+ מוצר נלווה לבחירה )לחם שום, אצבעות +     משפחתית 
 קלחי תירס(                                                               גבינה או

 . (אחד)סה"כ: זוכה 
   

ארוחות של  18 הכולל: חצי שנתימנוי  :שנילזוכה במקום הפרס                                                                 
שום, תוספת+ מוצר נלווה לבחירה )לחם  + פיצה משפחתית

קלחי                                                                אצבעות גבינה או
 .(זוכה אחד)סה"כ:  תירס(

 
ארוחות  4 -הכולל חודשמנוי פיצה ל :שלישילזוכה במקום הפרס                                                                 

+ מוצר נלווה לבחירה )לחם  תוספת ++      של פיצה משפחתית 
                                                               שום, אצבעות גבינה או

 .(אחד)סה"כ: זוכה  קלחי תירס(
  

מוצר  תוספת+ +פיצה משפחתית  ארוחת :ליתר הזוכים פרס                                                                 
                                                               לבחירה )לחם שום, אצבעות גבינה או נלווה

 . זוכים( 15 –)סה"כ   קלחי תירס(
 

 זוכים. 17סך הכול                                                                 
 75.85.1588תוקף השוברים                                                                  

 
באתר דומינוס/אפליקציית  הזוכים יקבלו קוד למימוש הזכיה                                                                 

 לא ניתן להזמין בסניפי הרשת. דומינוס בלבד.
 ניתן יהיה לממש את השוברים במשלוח או באיסוף מהסניף.                                                                 
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים 

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  לרבות בעיתונות,הפעילות כלשהם בדבר 

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

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

 כללי –הפעילות  .1

 ומעלה בלבד. 11ההשתתפות הינה מגיל  8.8

תקופת )להלן: "  .17:12שעה ב 58.57.1588ועד ליום   58.81.1581 מיום החלמשך הפעילות:  8.1
 "(. הפעילות

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול  8.7
 דעתה הבלעדי.

 השתתפות בפעילות .2

 :יתבקשכל משתתף   makoבאתר דומינוס  מתחם במסגרת הפעילות המתנהלת ב  1.8

  אלות חוקי הפיצהשלהשיב על  .א

   למה מגיע לי לזכות במנוי שנתי לפיצה?  לענות על השאלה: .ב

יים הכולל: שם, שם למלא טופס פרטים אישלשם השתתפות בפעילות על המשתתף  1.1
מובהר בזאת כי משתתף שלא  אשר ישמשו לשם איתור הזוכים. מייל-אימשפחה, טלפון, 

, לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ו/או ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש
 לזכות בפרסים. 

את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  ,הבלעדי העל פי שיקול דעת ,לפסול תהא רשאית קשת 1.7
 . בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה

על פי ביותר  ותוהיצירתי ותהמקורי נהתהי הםשתשובת פיםהמשתתבתום הפעילות,  1.4
  להלן. 7בהתאם למפורט בסעיף בפרס  ויזכהבלעדי של קשת,  שיקול דעתה

 

 ההזוכבחירת  .3

 17 שאלון חוקי הפיצהעל מבין המשתתפים אשר ענו בתום תקופת הפעילות יבחרו  7.8
 ותנהמעניי ותתשובה את והשיב ,של קשת הבלעדי הדעתעל פי שיקול אשר,  פיםמשתת

   שנתי לפיצה?י במנולמה מגיע לי לזכות : לשאלה ביותר  ותוהיצירתי

 איתור המועמדים לזכייה  .4

  בעת ההרשמה.  והפרטים שסיפקייעשה דרך  יםהזוכאיתור  4.8

 בלבד!  םבעת ההרשמה והיא באחריות יםהגולש ושסיפקהמייל לכתובת  וישלח יםהשובר 4.1

את שלח י אשר פעילותלהאחראי  למשרד הדיגיטל יםיעביר את פרטי הזוכ נציג קשת 4.7
בעת ההרשמה  נוהזי םאות ות הדואר האלקטרונילכתובי אלקטרונואר בד יםהשובר

  ם.ובאחריות

לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע  יםצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכע 4.4
לאתר במסגרת שידור ו/או  ושלחם והטקסט אותהמלא  םמכלליות האמור, לפרסום שמ

טלוויזיונית ו/או מדיה דיה העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מ
ו/או  טלוויזיוני סיפור ששלח ולשימושו במסגרת שידורשמו והאחרת וכמו כן לפרסום 

העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה. ההסכמה לפרסום 
 הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. 
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גע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ור םכי דבר זכיית יםהמשתתף ו/או הזוכה מאשר 4.1
ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, 

לפרסום  םאת הסכמת יםמביע םבאתר האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות ה
שים במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנע הםווידאו של םתמונת םו/או צילום שמ

 .עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס ן.מי מטעמ/או ספקית הפרס ו/או על ידי קשת ו

 הפרס .5

 : ב ואשר יזכ יםזוכ 17ו בתום תקופת הפעילות יבחר 1.8
 

)להזמנה באפליקציית  מנוי פיצה ראשון:לזוכה במקום הפרס                                                                  
ארוחות של פיצה  11 -הכולל לשנה מינוס ובאתר דומינוס בלבד(דו

תוספת+ מוצר נלווה לבחירה )לחם שום, אצבעות +     משפחתית 
 קלחי תירס(                                                               גבינה או

 )סה"כ: זוכה אחד(. 
   

ארוחות של  18חצי שנתי הכולל: מנוי  :לזוכה במקום השניפרס                                                                 
תוספת+ מוצר נלווה לבחירה )לחם שום,  + פיצה משפחתית

קלחי                                                                אצבעות גבינה או
 )סה"כ: זוכה אחד(. תירס(

 
ארוחות  4 -חודש הכוללמנוי פיצה ל :לזוכה במקום השלישיפרס                                                                 

+ מוצר נלווה לבחירה )לחם  תוספת ++      של פיצה משפחתית 
                                                               שום, אצבעות גבינה או

 כ: זוכה אחד(.)סה" קלחי תירס(
  

תוספת+ מוצר  +ארוחת פיצה משפחתית  :ליתר הזוכים פרס                                                                 
                                                               לבחירה )לחם שום, אצבעות גבינה או נלווה

 וכים(. ז 15 –)סה"כ   קלחי תירס(
 

הזוכים יקבלו קוד למימוש הזכיה באתר דומינוס/אפליקציית                                                                  
 לא ניתן להזמין בסניפי הרשת. בלבד. דומינוס

                                                                  
 ניתן יהיה לממש את השוברים במשלוח או באיסוף מהסניף.                                                                 

 
 זוכים. 17סך הכול                                                                  
 75.85.1588  תוקף השוברים                                                                 

 
                                                                 

 
 זוכים.  17שוברים ל  17סך הכול  1.1

 
 בעת ההרשמה ובאחריותם!  ים ישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני אותם סיפקו השובר 1.7

 
ת קשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מועד מימושו הסופי של הפרס, ללא אפשרו 1.4

 ערעור על כך ולא תישא באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.    

קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס או את כמות הפרסים מכל סיבה שהיא  1.1
ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר 

 לא תעמוד כל דרישה ו/או תובענה בקשר עם האמור.הודעה על כך למשתתפים בפעילות זו 

קשת המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תובענה על כלפי  1.8
ו/או כל מי מטעמם לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש  פעילותנותנת החסות לו/או 

ו לכל צד שלישי בקשר ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לו ו/א
   לפרס ו/או מימושו.

לפסול משתתפים ולא לשלוח ו/או  םרשאי ו/או מי מטעמן פעילותקשת ו/או נותנת החסות ל 1.3
נעשתה תוך  פעילותלא להעניק את הפרס למשתתף שקיים חשד סביר לגביו שהשתתפותו ב

היא לרבות מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה ש
, פעילותם בכדי לשנות בדרך כלשהי את הומבלי לגרוע, שימוש בתוכנות ו/או אמצעים אחרי

 והניקוד שלו או של כל משתתף אחר.
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ל ומובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה, הכ 1.1
 .בתקנון זהכמפורט 

 זיכוי כספי.  יינתן לא וכן כלשהו אחר לפרס או כסף בשווה או בכסף להמרה ניתן אינו הפרס 1.2

 

בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק  באחריות וישא לא פעילותנותנת החסות לו/או  קשת 1.85
שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל 

 טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד קשת בקשר עם מימוש הפרס. 

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  העצמל תשומר קשת 1.88
להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

 למשתתפים.

לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או  םאחראי תהאלא  פעילותו/או נותנת החסות ל קשת 1.81
 /אווי מטעמו פוטרים את קשת תקלה אשר תתגלה בו. . הזוכה ו/או מ כלו/או  מסירתו

מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק,  ןמטעמכל מי  ו/או פעילותנותנת החסות ל
תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או קלקול, אי 

 .  אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס

 לקבוע שלא רשאית תהא קשת דין כל והוראות הז תקנון מהוראות לגרוע מבלי 1.87
 אליו שהגיע/או ו לכאורה בו שזכה מי לידי הפרס את למסור שלא/או ו כזוכה משתתף
 .שהיא בחינה מכל, כדין שאינו במעשה או עבירה במעשה

 כללי .6

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  8.8
יו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא התקנון ומקבל על

שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו 
 לכל דבר ועניין. 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 8.1
אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא  של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל

ישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר 
 יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

ם( להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירי תקשת רשאי 8.7
 בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

במקרה בו  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 8.4
יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את 

 היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

מען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר ל 8.1
לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר 
ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב 

 פסילת זוכה.

ובנוגע לכל  יהיו הפוסקים סופית בכל עניין הנוגע לפעילות פעילותונותנת החסות לקשת  8.8
ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי שאלה שתתעורר במהלכה 

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

נון זה הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות למען הסר ספק, תק 8.3
א לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה בפרס אינה תלויה 178כהגדרתה בסעיף 

 בגורל או מזל.
 

ובני  פעילותונותנת החסות ל ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת 8.1
 משפחותיהם.

 

 
 

 לכל המשתתפים  ב ה צ ל ח ה !!! יםמאחל תפעילוקשת ונותנת החסות ל
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