
 

  
 

 תקנון לפעילות –"איך סיפור נולד"
 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

לאתר  להעלות יתבקשו המשתתפים במסגרתה רספנושאת  פעילות "פעילות"
, המיועדים בעברית מקוריים שכתבו סיפורים ולפייסבוק של מאקו

  מילים. 600באורך של עד , 3-6לילדים בגילאי 

בהתאם להוראות תקנון  והשאיר את פרטיו גולש שהשתתף בפעילות                                      "משתתף"
  . זה

 12מרחוב ראול ולנברג  51-178635-2חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.         "קשת"
 רמת החייל, תל אביב.

   511077125ח.פ.  דביר כנרת זמורה ביתן  "ההוצאה"או  "ספק הפרס"

    www.mako.co.ilאשר כתובתו היא   makoפורטל "אתר האינטרנט"

אויר , יערך ויצא לאור י הסיפור הטוב ביותר לפי בחירת השופטים  "הפרס"
יזכה  ומחברו"( ההוצאה)" ידי הוצאת כנרת זמורה ביתן דבירעל 

יובהר כי הזכייה בפרס . לחוזה סטנדרטי לפי חוק תמלוגי הסופרים
 בוויתור על זכויות היוצרים בסיפור, לטובת ההוצאה כרוכה

הסיפור שיזכה להכי הרבה לייקים מהגולשים . 4.2כמפורט בסעיף 
ספרים שונים, מתנת  10-בפייסבוק מאקו יזכה את כותבו ב

  .ההוצאה

 מים אחרים כלשהם בדבר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסו
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. הפעילות 

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.   
 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.   

 כללי –הפעילות  .2

 "(. הפעילות תקופת)להלן: " ________-ה ועד_________החל מיום משך הפעילות:  2.1

 קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי. 2.2

מובהר כי לפייסבוק אין קשר לפעילות, לקשת או לספק הפרס והיא אינה אחראית בשום צורה  2.3
 על הפעילות.

 השתתפות בפעילות .3

  . mako הפייסבוק של אפליקצייתאתר מאקו ו תתפות תיעשה באמצעותההש 3.1

שנים, השתתפותך בפעילות ומימוש זכייתך בפרס כפופה לאישור  18-ככל שאתה בן למטה מ 3.2
והסכמה של הוריך או של האפוטרופוס החוקי שלך. הנך מתחייב, כי קיבלת את הסכמת הוריך 

פעילות, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה או האפוטרופוס החוקי שלך לצורך השתתפות ב
  והסבירו לך את הדברים הכתובים בו, ואתה מבין ומסכים להם.

פייסבוק של אפליקציית הלמאקו או יתבקשו להעלות לאתר  הגולשיםכדי להשתתף בפעילות  3.3
 600, באורך של עד 3-6, המיועדים לילדים בגילאי בעברית מאקו סיפורים מקוריים שכתבו

  .מילים

  . טלפון וכתובת מיילבנוסף, המשתתפים יתבקשו להזין  3.4

פרסומות לכתובת המייל שלהם למשתתפים תהיה אפשרות לסמן שהם מעוניינים לקבל  3.5
עדכונים  וושותפי makoומאתר זמורה -אני מאשר לקבל מכנרת" – בנוסח הבא מההוצאה

בהתאם להוראות כאמור לעיל הנמסרים תעשה שימוש בפרטים ההוצאה  ". חומר פרסומיו
 .לשימוש זה והסכמת והמשתתף נותן, 1981 –החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

באתר מאקו ובאפליקציית הפייסבוק באופן אוטומטי הסיפורים שהעלו המשתתפים יפורסמו  3.6
על אף האמור, קשת אינה מתחייבת לפרסם את הסיפורים של כל המשתתפים של מאקו. 
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רשאית להסיר סיפורים, הכל בהתאם לשיקול דעתה. למשתתף שסיפורו לא פורסם לא ותהיה 
 תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קשת בקשר לכך. 

 

המשתתף מצהיר ומתחייב כי הסיפור שיעלה במסגרת הפעילות הוא מקורי ונכתב על ידו ו/או  3.7
של צד ג' כלשהו. בפרסום הסיפור ואינו מועתק ו/או מפר זכויות הבלעדית בבעלותו  נמצא

במסגרת הפעילות מאשר המשתתף לקשת לפרסם את סיפורו ושמו בכל מדיה שהיא, לפי 
 שיקול דעתה הבלעדי, ולעשות בסיפור כל שימוש שהוא.

כל דין, לרבות דיני זכויות  של הפרהשאין בסיפור שהוא שולח תחייב צהיר ומהמשתתף מ 3.8
 . עלשון הרו יוצרים, הגנת הפרטיות

 

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע ע 3.9
בין היתר,  יפורסםלכך שהמידע שהעלה במסגרת הפעילות  מכלליות האמור, להסכמתו

. בנוסף, המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי מאקו, ובעמוד הפייסבוק של makoבטלוויזיה, באתר 
רגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או /או ואו וידאו שלו, תמונתו ו/דבר זכייתו שמו, 

מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה )בתכנית ובפרסומות(, 
 בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק. 

 הזוכים .4

. הגדול יזכה בפרס ,על פי בחירת השופטים ,שיכתוב את הסיפור הטוב ביותר המשתתף 4.1
  המשתתף שיקבל את כמות הלייקים הגדולה ביותר לסיפור שכתב יזכה בפרס חביב הקהל.

כחלק בלתי נפרד ידוע לזוכה כי במידה שסיפורו יזכה בפרס הגדול, הוא מעניק להוצאה,  4.2
והכל בהתאם להסכם שייחתם בינו לבין  בסיפור שלומההשתתפות בתחרות, את כל הזכויות 

 ההוצאה. 

משתתף  ה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו.מודגש כי הזכיי 4.3
 , לא יוכל לזכות בפרס במסגרת הפעילות.כנדרש שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו

)על כלל או בפייסבוק של האתר \ו  MAKOבאתרשם הזוכה, כפי שנרשם על ידו, יופיע  4.4
יובהר, כי אם יתברר כי . ספק הפרס באתרי האינטרנט של או הפלטפורמות בהן הוא מופיע(

המשתתף אינו זכאי לפרס לפי תקנון זה, קשת תהיה רשאית לשלול את זכאותו לפרס, וזאת גם 
 במקרה ששמו פורסם ברשימת הזוכים.

                                                    

 איתור המועמדים לזכייה  .5

  .בעת ההרשמה דרך פרטי ההתקשרות שהמשתתף ציין ייעשה הזוכהאיתור  5.1

לא  , או ספק הפרס,וקשתבמידה ספק הפרס ייצור קשר עם הזוכים לצורך מימוש הפרס.  5.2
אי פרטים לא נכונים או  עקב השארתלמשל, עם הזוכה מסיבות שונות )ליצור קשר  יצליחו
ף של הקשר עם הזוכה לא )או אם בשלב נוס מרגע ההודעה לזוכהעסקים  ימי 3( במשך זמינות

תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו לפרס ולבחור זוכה  ,ימי עסקים( 3במשך ניתן לאתרו 
   .לעיל 4אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו בשל לא יהיו אחראים  וספק הפרסקשת  5.3
ם או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא ניתן כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכוני

 לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.

 הפרס .6

ידי צא לאור על יאויר, יערך ויי )על פי בחירת השופטים( : סיפורו של הזוכההפרס הגדול 6.1
לפי בקשר לספר עם ההוצאה חוזה סטנדרטי הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר ומחברו יזכה ל

 . 4.2, בכפוף לסעיף חוק תמלוגי הסופרים

: הסיפור שיזכה להכי הרבה לייקים מהגולשים בפייסבוק מאקו יזכה את פרס חביב הקהל 6.2
 . ספרים שונים, מתנת ההוצאה 10-כותבו ב
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קשת ו/או מי מטעמה לא מוטלת על ספק הפרס בלבד. ומימושו על הפרס הבלעדית  האחריות 6.3
ה אשר תתגלה בו או בעקבות השימוש בו. יהיו אחראים לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקל

נזק, לגבי כל  כל טענה, דרישה ו/או תובענהמבאופן בלתי חוזר המשתתף פוטר את קשת 
תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר התאמה, אי קלקול, אי 

מימוש , 18ר מגיל ככל שהמתמודד צעי. ייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בקשר לפרס ו/או מימושו
  . ו/אפוטרופוסבליווי הוריוהפרס ייעשה 

יציאת הסיפור ואינה מתחייבת למועד  יובהר, כי קשת אינה אחראית למועד אספקת הפרס 6.4
 .לאור

   קשת וספק הפרס אינם מתחייבים לנוסח הסיפור הסופי כפי שייצא לאור.  6.5

המרה בכסף או שינוי, החלפה או לל הפרס אינו ניתן .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה 6.6
 .בשווה כסף

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  שומרת לעצמה קשת 6.7
 הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ע משתתף כזוכה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבו 6.8
בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי  שלא עמדו/או שלא למסור את הפרס לידי מי 

  .ל על פי שיקול דעתה הבלעדיותקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכ

 

 כללי .7

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  7.1
ראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא התקנון ומקבל עליו את הו

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

המשתתפים מתחייבים שלא לעשות כל שימוש בתכני הפעילות ובתמונות שיעלו במסגרתה,  7.2
 למעט לצורך ההשתתפות בפעילות.  

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הו/או מי מטעמקשת  7.3
החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן האינטרנט, רשת הטלפון, 

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

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון  תקשת רשאי 7.4
 הבלעדי. הזה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 7.5
ה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת כי חל

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  7.6
נזק ישיר ו/או עקיף, בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל 

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

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  7.7
הפעילות, ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך  הו/או בקשר עמ

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

פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא  7.8
  אליה.  הקשור

ספק מנהלי ועובדי , ובני משפחותיהם ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת 7.9
 .ובני משפחותיהם הפרס

 


