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 התמונה הישראלית   תקנון תחרות

   כללי. 1

  

התמונה תחרות    MAKO, בשיתוף עם  בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים קרן קימת לישראל .1

מפורטים    הישראלית  )שתנאיה  זה  הישראלית"",  התקנון" להלן:  בתקנון  ",  התמונה 

המוטלות על  ו/או אחרות    , התקהלויות  מתקיימת בצל מגפת הקורונה, והגבלות התנועה

 ."(מגבלות הקורונה)להלן: " תושבי ישראל כתוצאה ממגפה זו

 

 התחרות תתקיים עפ"י השלבים הבאים: 

i)   יוכל משלוח  להמשתתף  החל  בעצמו  צילם  שהוא  בלבד  אחד  ועד   17.01.2022יום  צילום 

"  צהרייםב  12:00  שעהב  27.01.2022ליום ה)להלן:    של   הדוא"לתיבת  ל"(  משלוחתקופת 

)להלן:    IsraelPicture@kkl.org.il  השכתובת   התמונה הישראליתתחרות הצילום של  

 . (וא"ל"כתובת הד"

ii)   20של עד את הצילום ברזולוציה ניתן יהיה לשלוח ( מגה בתיםMB  ) 

 

 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2

, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות  התחרותכלשהם בדבר 

 תקנון זה לכל דבר ועניין.  

  

 האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן   .3

 שווה.             

  

   ההשתתפות בתחרות. 2

  

מקבל על עצמו בעצם השתתפותו בתחרות את תנאי תקנון  ה  אדםבתחרות רשאי להשתתף כל   .1

המעורבים בשיפוט ו/או בארגון    MAKO עובדי  ו"(, ולמעט עובדי קק"ל  המשתתף זה )להלן:"  

 ובני משפחותיהם.התחרות,  

   

בקריאת התקנון ואישור במייל בו נשלחת התמונה שאכן קראתם  מותנית  ההשתתפות בתחרות   .2

המידע  התחרות תתנהל עפ"י    .והינכם מאשרים את התקנון, בצירוף שמכם המלא ומספר טלפון  

ולעמידת המשתתף בהוראות    לקבוע בתקנון זה,  והכל בכפוף למפורט  , MAKOאתרהמופיע ב

  . התקנון

   

ו/או    תמונה מקורית   דוא"לכתובת הישלח להמשתתף   .3 המסמנת את ישראל בתחומי הטבע 

 . "(התמונה)להלן: "   עפ"י כל כללי תקנון זה, הכל  צילם בעצמו בלבדש  ,הסביבה ו/או התיירות

  

 תמונה אינה  . הלתחרותתמונה אחת בלבד   לשלוחמובהר בזה כי משתתף רשאי  .4
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 .יכולה לכלול מוטיב פרסומי  

  

 מהווה הסכמה מצד המשתתף ו/או מצד   כתובת הדוא"לתמונה ל משלוחמובהר כי  .5

מצולם  של  החוקי  האפוטרופוס  מצד  הסכמה  חסוי  ו/או  קטין  של  במקרה  ו/או  המצולמים 

לרבות פרסומה ו/או    –המשתתף הקטין או החסוי, לתנאי תקנון זה, לרבות פרסום וכל שימוש  

  לתחרות זו או לכל מטרה אחרת.  MAKO  -ושל התמונה ע"י קק"ל  העברתה לצד שלישי 

 

 תמונות בהן מופיעים קטינים ללא אישור הורים חתום מצורף, לא ייכללו בתחרות.  .6

ו/או    האחריות .7 לתחרות  המשתתף  המשתתף, ה   למשלוחלרישום  על  ורק  אך  הנה  תמונה 

רישום או אי  אין ולא תהיה כל אחריות בגין    ולמי מטעמה   MAKOו/או  ולמי מטעמה  ולקק"ל

תמונה, טענה להעלאת תמונה שלא נשלחה באופן תקין ו/או  או אי העלאת ההעלאת  רישום,  

צולמו, ונשלחו במהלך תקופת  שיש קשיים כלשהם בצפייה בה. רק תמונות תקינות וברורות ש

ב יוכלו    המשלוח, הלהשתתף  עריכה  תחרות.שלבי  לאחר  יוגשו  בלבד:   הצילומים  בסיסית 

הצילומים לא יעברו עיבוד     .חיתוך מינורי לשם בניית קומפוזיציה, התאמת צבעים וקונטרסט

צבעים   ושינוי  רקע  החלקת  פרטים,  הדבקת  מהרקע,  פריטים  הסרת  זה  ובכלל  אגרסיבי, 

. צילום  לבעלי חיים ולאדם לא יתקבלו צילומים בהם הייתה פגיעה או הפרעה לטבע,   קיצוני.

 .אשר נעשה תוך כדי פגיעה או הטרדה ייפסל

 

תמונות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו ו/או שכוללות תוספות או שינויים  

זה, בסעיף  במפורש  שהותרו  לאלו  בהשת  יפסלו  מעבר  שולחם  את  יזכו  בתחרות.  ולא  תפות 

תמונה שהועלתה ותויגה אכן נקלטה  רישום המשתתף לתחרות ו מובהר כי האחריות לוודא כי  

  של המשתתף ושלו בלבד. היא 

  

  המוחלט,   ןשלא לאשר, לפי שיקול דעת ןת על זכות ושומר   MAKO-ומובהר כי קק"ל  .8

אינן עומדות בקריטריונים הקבועים בתקנון זה ו/או אשר לפי שיקול דעת המסור    תמונות אשר

לקק"ל   מוחלט  קק"ל  ות מתאימ  ןאינ  MAKO  -ובאופן  על  שיהיה  מבלי  וזאת  או    לתחרות 

למשתתף כל טענה/דרישה או תביעה נגד    ה , ולא יהיןכל צורך לנמק את החלטת   MAKOעל

  . ן ומי מטעמ  MAKO, הקק"ל

   

 ות בדבר זכויות  אחד בלבד, וככל שתעלה טענ משתתף צלםלתשויך כל תמונה  .9

מהתחרות    סרתמונה נשוא הויכוח תו באותה תמונה למספר משתתפים,   היוצרים של התמונה, 

או מי   MAKO  ו/או נגד  ולא יהיה למשתתף כל טענה/דרישה/תביעה כנגד הקק"ל ומי מטעמה

לא תהיה כל אחריות בכל הנוגע    MAKOו/או  לקק"ל    מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .  מטעמה

 לסוגיית הזכויות על התמונה. 

  

 או מי   MAKOו/או   השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתף לכך שקק"ל .10



H-3146-2  

קק"ל  ו  תפקח מטעמן   בתחרות.  המשתתף  ידי  על  והנעשה  השימוש  ת  ורשאי  MAKO- ועל 

על   בקרה  ו/או  פיקוח  לצורך  בתחרות  המשתתף  מהשתתפות  הנובע  מידע  בכל  להשתמש 

   התחרות ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. 

  

ו/או   .11 הפעלה  עם  בקשר  איסור  בתחרות  חל  פיקטיביים  משתמשים  של  הפעלה  אפשרות 

הצבעות פיקטיביות בתחרות ו/או ספאם מכל סוג שהוא בתחרות ו/או שימוש בשפה   ו/או  

קק"ל בתחרות.  פוגעניות  ו/או  ראויות  לא  תמונות  של  העלאה  ו/או  בתחרות  ראויה  ,  לא 

MAKO   אשר לפי  לבטל את השתתפותו של כל משתתף    ןעל זכות ות  שומר  ןו/או מי מטעמ

הבלעדי, עשה שימוש באמצעים פסולים כלשהם ו/או ומבלי לגרוע מכלליות    ןשיקול דעת

לרבות   בתחרות  בפעילותו  פסולים  באמצעים  שימוש  עשה  הדוא"ל האמור  ו/או    בתיבת 

 .  יה או פוגענית כאמורולא ראהעלה תמונה 

   

 הפרס. 3

  

ע"י  והעומדות בכל התנאים המפורטים בתקנון זה, יבחנו    משלוח בתקופת ה   נשלחו תמונות ש  .1

הסינון   קק"ל  ייקבע    והרכבש צוות  קק"ל    MAKO  -וע"י  מנציגי  המורכבת  ועדה  ע"י    -ו או 

MAKO  " הסינון)להלן:  הסינון  "(.  צוות  של   מביןתמונות    10יבחר  צוות  התמונות    כל 

המשתתפים, בהתאם לעמידת התמונה באמות המידה הכוללות עמידה בנושא התחרות, איכות  

התמונות העולות לשלב של הצבעות    10של התמונה ומקוריות התמונה, כאשר בחירת  טכנית  

ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או    סימון, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של צוות הע"י הקהל

 "(. ה העולה להצבעההתמונהשגה )להלן: 

, יפנה  העולה להצבעהלהעלות תמונה    -  לפי שיקול דעתו הבלעדי  -   יחליט  סינוןבמידה וצוות ה .2

הצלם   סינוןהצוות  נציג   באתרהמשתתף    אל  ההרשמה  בדף  שהוזנו  ההתקשרות  פרטי    עפ"י 

, ויבקש ממנו לשלוח את קובץ המקור של התמונה. המועד האחרון למשלוח קובצי  התחרות

. תמונות שיגיעו אל  בצהריים  12.00בשעה    27.01.2022הואמקור של תמונות אל צוות הסינון  

 תיבחן ע"י צוות הסימון.  צוות הסינון לאחר מועד זה לא 

ללא חתימה, מסגור, לוגו   ,RAW  בפורמט שלוח אל צוות הסינוןיש להמקור  את תמונות  .3

 . העלול לזהות את הצלם או כל מידע אחר

הקהל יוכל להצביע  .   MAKOבאתר שלשל הגולשים  יועלו להצבעה  עולות להצבעה  תמונות ה   10 .4

 . 12.02.2022יום עד ל

ותוצג    כתמונה הישראלית הזוכהבחר  ת תזכה במירב קולות של הציבור המצביע  התמונה אשר   .5

ס"מ. על התצלומים המוגשים להיות    150ס"מ על    150בהמשך לתערוכה קק"ל בנתב"ג בגודל  

 . , הכל בכפוף למגבלות הקורנה"(זוכהה התמונה)". מותאמים לגודל ההדפסה 

 JPGוהם יוגשו בפורמט    300DPI  -בתערוכה יעלו אך ורק תצלומים אשר איכותם לא תפחת מ .6

   TIFFאו 

המותאמת    היובהר כי רק תמונ יובהר כי רק תמונות רוחביות תוכלנה להיות מוצגות בתערוכה.   .7

 בהמשך התערוכה בנתב"ג. ס"מ תוכל להיות מוצגות 150ס"ג על  150לגודל ההדפסה של 
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  בהמשך לתערוכת קק"ל הפרס למשתתף שצילם את התמונה הזוכה הוא הצגת התמונה הזוכה   .8

 . ועד דצמבר ט ל מחודש אוגוסהח בשדה התעופה בן גוריון

אחת   תמונה  עבור  לתקנון  בהתאם  לפרס  זכאי  בלבד  המשתתף  כי  הוכרזה יובהר  אשר 

 . בלבדכזוכה 

 

 זכאי לקבל פרס משתתף אשר, במצטבר: 

  

 ; במייל בו שלח את התמונה לתחרות אישר את תנאי התקנון  (1)

 מקיים את כל תנאי תקנון זה;   (2)

מסר אישור בכתב מהוריו /או אפוטרופסיו החוקיים    –  18( ככל שמדובר במשתתף מתחת לגיל  3)

כי הם קראו ומסכימים לכל לתנאי תקנון זה, לרבות הסכמה לפרסום פרטים בדבר זכייתו באמצעי  

 התקשורת ו/או לצרכים שיווקיים/ קידום מכירות כאמור להלן.  

מטעמה  לטיב/איכות הפרס ופוטר בזאת את קק"ל ו/או את מי    מוותר בזאת על כל טענה ביחס  ההזוכ(  4)

 MAKOו/או    מאחריותם לפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שניתן על פי דין, קק"ל  MAKOו/או  

סוכניהם ועובדיהם, לא יישאו באחריות ו/או חבות הנובעים מכל דחייה, עיכוב או שינוי בקשר לפרס  

ישירה, וכל פעולה ו/או כשל של כל ספק ו/או יצרן ו/או גוף שלישי.  המפורט לעיל שאינם בשליטתם ה

קבלת פרס כלשהו על ידי הזוכה הנו כפוף לעמידת הזוכה בכל חוק, דין והנחיות, לרבות בתנאי תקנון  

 זה. 

 .  הבלעדי  ןת לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתורשאי היות MAKO-וקק"ל  ( 6)

ההחלטה בדבר הזוכה בתחרות הנה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, ולמשתתפים  (  7)

 לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 

בכל מקרה בו יפר משתמש את הוראות תקנון התחרות בהפרה אף אם אינה יסודית ו/או במידה    (8)

ת כללי התחרות באופן  ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף א

רשאית למנוע את השתתפותו בתחרות )וזאת אף אם היה    MAKOו/או  אחר כלשהו, תהא קק"ל  

זוכה המשתתף בתחרות ללא אותו מעשה( ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או  

כי קק"ל   יובהר  דנן.  בנסיבות  בגין הפסקת ההשתתפות בתחרות  מי מטעמה    MAKO  ו/אוכנגד 

טורה מכל צורך להוכיח כל סוג של הטעיה ו/או הטייה של תוצאות ו/או כל סוג של שימוש לרעה  פ

ומשתתף מלהשתתף בתחרות    הזוכה  תהיה רשאית לפסול כל תמונה    MAKOאו    בפועל וכי קק"ל

קק"ל   בידי  יהיה  כאשר  בידי  אף  ללא    MAKOאו  אף  וזאת  משתתף  כלפי  בלבד  לכאורה  חשש 

 לחשש כאמור.  הוכחות בפועל

למען הסר ספק, הפרס הנו אישי במובן זה שאינו ניתן להעברה, המחאה, מכירה, הסבה, המרה    (  9)

או החלפה. במקרה והזוכה אינו עומד במגבלות הפרס ו/או התנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון  

 תחרות.  רשאית לשלול מן הזוכה את הפרס ולהעבירו למשתתף אחר ב  MAKOאו זה, תהיה קק"ל  

לא יהיו אחראים להענקת    ו/או מי מטעמה  MAKOו/או    למען הסר ספק, קק"ל ו/או מי מטעמה

   פרס חלופי ו/או פיצוי כלשהו במקרה שזוכה לא יוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא. 

  

   . בגין הפרסאו כל תחליף אחר  הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כסף או שווי כספי ( 10)
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   סודיות , הגנת הפרטיות זכות שימוש וקניין רוחני. 4

  

פעולות    MAKOו/או    קק"ל .1 במסגרת  בתחרות  המשתתפים  פרטי  את  לפרסם  רשאית  תהיה 

  פרסום ושיווק מטעמה. 

שי .2 לקק"לשלחהמשתתפים  בזה  מאשרים  לתחרות  תמונה  שימוש    MAKO-ול  ו  בה  לעשות 

 . וללא אישור מראש של המשתתף  פרסומי ומסחרי ללא כל תמורה כספית או חומרית מכל סוג

בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף ו/או מצולם ע"י המשתתף את הסכמתו לפרסום תמונת  

ופרטיו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה  מרשת חברתיתהפרופיל   , שמו 

, והוא מוותר על כל טענה נגד  וללא מתן אישור מראש  ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן

 בהקשר זה.  ו/או מי מטעמה  MAKO ו/או נגדקק"ל /או מי מטעמה 

ת להשתמש בכל מידע אשר יגיע לידיה אודות המשתתף לצורך  ורשאי   יהיו  MAKO-ו   קק"ל .3

או לצרכים אחרים של קק"ל ו/או לצורך קיום הוראות כל  /פיקוח ו/או בקרה על התחרות ו

  דין. 

אודות המשתתף למי  על פרטיות המשתתף ולא תמסור פרטים מזהים ישמרו  MAKO-וקק"ל  .4

והכל   עצמו  ע"י המשתתף  פומבי שפורסם  ומידע  פרטים  דין, למעט  עפ"י  לכך  מורשה  שאינו 

   למעט מידע על המשתתף הנוגע להשתתפותו בתחרות.

זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו   .5

  חופשית.לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות בתקשורת ה

לתחרותבעצם   .6 תמונה  של  שקק"ל    המשלוח  לכך  מסכים  שימוש  יעשו    MAKO-והמשתתף 

בפרטים שימסרו על ידו )במידה וימסרו(, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, הודעות על זכייה  

בתחרות, דבר פרסומת והכול בהתאם ובכפוף לכל דין. במידה והמשתתף אינו מסכים לאמור,  

   . להודיע על כך בכתבעליו 

בתמונות   .7 שימוש שהוא  כל  לעשות  גורם    לתחרות  שיישלחוקק"ל רשאית  לכל  העברתן  כולל 

 .  או כל מדיה אחראינסטגרם   , לרבות פרסומן באתר, פייסבוק, שלישי

זכות שימוש    MAKO-ו על אף האמור בכל מקום אחר ובכל דין, המשתתף מעניק בזה לקק"ל   .8

בכל   זמן  הגבלת  ללא  חזרה  יכולת  וללא  ללא תמורה  ללא הגבלה,  בינלאומית,  חוזרת,  בלתי 

שי לתחרות, תמונה  שהוא    MAKO  ו/או וקק"ל    שלח  סוג  מכל  שימוש  לעשות  רשאית  תהיה 

המשתתף מתחייב    .אם התמונה זכתה בתחרות ובין אם לאו, בין  נשלחו לתחרותבתמונות ש

שתהיה  כולל תביעה בעניין זכויות היוצרים,    תביעה בגין כל    MAKOו/או    בזה לשפות את קק"ל

ו/או לכל צד ג' כנגד שימוש מלא וחופשי כאמור של קק"ל בכל תמונה כאמור, לרבות  קק"ל  ל

 כל הוצאה היקפית לעניין זה. 

לגרוע   .9 הצילומים  מבלי  על  היוצרים  זכויות  הבהרה,  ולצורך  האחרים,  התקנון  מסעיפי 

שמורה זכות השימוש בצילומים לכל צורך    MAKOו/או    ת בידי הצלמים. לקק"לונשאר

 . כאמור לעיל
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המשך ההשתתפות בתחרות מקנה לקק"ל רשות/ אישור מצד הצלם להציג את תמונתו ב  .10

 של קק"ל בנתב"ג.  תערוכת הצילוםל

  

   אחריות ושיפוי. 5

  

מיד עם קבלת פנייה ראשונה    MAKOו/או  המשתתף מסכים כי יהיה עליו לפצות את קק"ל   .1

ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים  

כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו ו/או כתוצאה מכל טענה   MAKOו/או להיגרם לקק"ל  

אשר עומדת לאותו צד ג' בשל מעשה ו/או מחדל על המשתתף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות  

האמור, טענה להפרות זכויות יוצרים ו/או טענה לפגיעה בפרטיות ו/או טענות הנוגעות להוצאת  

בתמונה שהועלתה לדף     MAKOו/או שלל קק"ל  תם לב שבלשון הרע. מובהר בזה כי שימוש  

האינסטגרם תהווה הגנה מספקת כנגד כל תביעה מצד משתתף הנוגעת לשימוש בתמונה כאמור  

  ותקים זכות שיפוי בכל מקרה של תביעה מצד צד ג.'  

  

 זה, מובהר כי קק"ל ו/או מי  רבתי  5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ובפרט מהוראות סעיף   .2

מטעמה     MAKOו/אומטעמה   מי  הקשורה  ו/או  טכנית  תקלה  לכל  אחריות  בכל  יישאו  לא 

, כולם  בתיבת הדוא"לבהפעלת מערכות התחרות והן אינן מתחייבות כי השירותים הניתנים  

מורשית   לא  גישה  מפני  חסינים  ויהיו  טעויות  וללא  הפסקות  בלא  כסדרם  יינתנו  חלקם,  או 

נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצלן ו/או  למחשביהן ו/או מפני קלקולים,  

תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.    תיבת הדוא"ל אצל מי מספקיהן ו/או מי מטעמן. פעילות  

קק"ל ו/או מי מטעמה אינן אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיינה  

  וצאה שייגרמו למשתתף כתוצאה מכך. אחראיות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או ה 

 

בזאת את קק"ל   .3 פוטר  חוזר מאחריות   באופן    MAKOואת  המשתתף  ובלתי  סופי  מוחלט, 

ו נגרמו  וסוג שהוא, אשר  נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין  לכל  לו  /כלשהי  ייגרמו  או 

 במסגרת ההשתתפות בתחרות. 

  

, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם  MAKOאת  ו   . המשתתף מתחייב לשפות את קק"ל4

דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה )לרבות הוצאות משפט  

של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר במישרין ו/או בעקיפין תקנון זה ו/או אם זכה   ושכ"ט עו"ד(  

 תנאים בתקנון זה.  בפרס חרף שהפר או לא קיים במעשה ו/או במחדל את ה 

 

 

 

 

 

   



H-3146-2  

 . שונות 6

  

חומר מפר. לצורך תקנון זה  ו/או לכל מדיה אחר חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לקק"ל  .1

" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו  חומר מפרמשמעות המונח "

חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה  יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק  

הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה  

; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת  MAKO-ו  כולל נגד קק"ל

 רת חוזה או חובת אמון או סודיות.  הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפ 

לבטל, לדחות או להפסיק את  לחדש, שומרת לעצמה את הזכות להשהות,   MAKOו/או קק"ל  .2

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אימת שתתרחש  ולפי שיקול דעתה הבלעדי,    התחרות בכל עת

 .  ו/או עקב מגבלות הקורנה  תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה

ו/או   .3 קק"ל שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו 

  לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה. 

  

שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה   MAKOו/או  קק"ל   .4

ע"י  להודיע על שינויו מראש. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתתפים ממועד פרסומו  

 .  קק"ל

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.  .5

וההוראות  .6 כל התנאים, החובות  את  עצמו המשתתף  על  ידי השתתפותו בתחרות, מקבל    על 

, MAKOו/או    המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת קק"ל

 סופי.  לפי שיקול דעתה הבלעדי וה 

 רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליט על הארכת תקופת התחרות   MAKOו/או   קק"ל .7

 או קיצורה.  

לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי,    MAKOו/או  קק"ל   .8

אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפים,  

ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה המשתתף והוא מוותר על כל טענה, תביעה    לרכושם

 , בקשר לכך. MAKO-ו או דרישה כלפי קק"ל 

  כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות  .10

 בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.  MAKO  -ו  וחובות המשתתף וקק"ל

לפנות   .11 ניתן  לעניין התחרות  באמצעות אתר האינטרנט של   MAKO- ללבירורים ושאלות 

MAKO    בכתובת  ולכל עניין האמור והנובע מהפרס לרבות מימושו וכיוצא באלה ניתן יהיה

 .  MAKO makotravel@mako.co.il:של  המייל

 

 


