
 

  "באסטה ליום אחד" תקנון פעילות
 

 
 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

 בהתאם להוראות תקנון זה ובה המתקיימת יםנושאת פרס פעילות "פעילות"
של מנה תמונה  לאתר האינטרנט העלותל מתבקשיםהמשתתפים 

בהתאם למפורט  , הכלמתכון למנת שוק המשלבת יוגורט דנונהו
 . תקנון זהב

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

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

, קריית מטלון, 94הסיבים  'כתובתה רחש שטראוס בריאות בע"מ                                                "שטראוס"
 , פתח תקווה.549ת.ד. 

 9זכות משה  שכתובתה, מ"( בע2006חב׳ מרב אורן ניהול ואחזקות ) /"מסעדות פתוחות""ספק הפרס"
  514080423 ח.פ תל אביב

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

ייבחרו על ידי ועדת ש יםגולש( 7) השלושבתום תקופת הפעילות,  "הפרס"
ה בשוק "מחנה יהודה" באסטבשלהם את המנה יזכו להכין הפרס 

יקבלו שובר לארוחת , במסגרת יום צילומים מיוחד בירושלים
סוף אחד, בלילה חדר זוגי ל וכן טעימות זוגית במסעדת "מחניודה"

בסעיף לפירוט ש בכפוף, שבוע במלון הבוטיק וילה בראון בירושלים
  לתקנון. 8

 נציג קשת, נציג שטראוס ונציג מסעדות פתוחות "ועדת הפרס"

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

 ת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. לרבות בעיתונוהפעילות 

 בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.  הנוחותהחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם 

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

 כללי –הפעילות  .2

 תקופתלהלן: ") 10:11 בשעה .22.11.1ביום  ותסתיים .8.11.1תחל ביום הפעילות  2.5
  .סיוםהכיתוב המודיע על באתר האינטרנט הפעילות פעילות יופיע במתחם הבסיום "(. הפעילות

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

קטיבית א לאה,מסירת פרטי המשתתף לצורך השתתפותו בפעילות, מהווה הסכמה מבעצם  2.7
 וללא סייג לתקנון זה.

 השתתפות בפעילות .3

לאישור  יםפרס כפופהבפעילות ומימוש  ושנים, השתתפות 56שהמשתתף צעיר מגיל ככל  7.5
מתחייב כי קיבל את בעצם ההשתתפות בפעילות, המשתתף או אפוטרופוס.  הוהסכמה של הור

ה קראו את תנאי תקנון זה או האפוטרופוס לצורך השתתפות בפעילות, וכי אל והסכמת הורי
 את הדברים הכתובים בו.והסבירו 

 מרגע פתיחת הפעילות. לפעילות אפשרית החל ההרשמה   7.2

http://www.mako.co.il/
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 להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד.כל משתתף יכול  7.7

 : המשתתףעל מנת להשתתף בפעילות ולזכות בפרס על  7.9

 שם, מספר טלפון, כתובתולהשאיר פרטים ) האינטרנטלהירשם לפעילות באתר  7.9.5
  (.מייל

 .מנת שוק פשוטה עם יוגורט דנונה ותמונה שלמקורי  מתכוןולהעלות לכתוב  7.9.2
 יוגורט דנונה. לכלול המנה חייבת להיות כשרה ו

 .הפעילות תקנוןאת לאשר לקרוא ו 7.9.7

 יובהר, כי באחריות המשתתף להזין את שמו ואת פרטיו המדויקים והנכונים.  7.1

דעתו המלאה וכי לא תהא לו כל טענה ו/או  המשתתף מצהיר, כי מסירת הפרטים נעשית על 7.8
הפרטים יישמרו אצל עורכת הפעילות  תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בקשר לכך.

לצורך יצירת קשר עם הזוכים )כהגדרתם להלן(. אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים 
פן מלא לא ניתן ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל משתתף, אולם בלי למסרם באו

יהיה להשתתף בפעילות. מובהר בזאת, כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא 
 ונכון כנדרש לא ייחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי לפרסים נשואי הפעילות.

רגע הענקת הפרס ו דבר זכייתושכתב,  התמונה והמתכוןהמשתתף ו/או הזוכה מאשר כי  7.3
מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות עשויים להיות 

, לרבות אתר בטלוויזיה )בתכנית ובפרסומות(, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק
. בהשתתפותו ו/או אתר "מסעדות פתוחות"שטראוס של  הנכסים הדיגיטלייםהאינטרנט ו/או 

 את הסכמתו לפרסום ו/או צילום/או הזוכה בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו
תמונתו ו/או ווידאו שלו, במסגרת הסיקורים שמו,  ,מתכון והמנה שפרסםבחירתו וה

סעיף זה הינו  .ו/או על ידי שטראוס והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה
 תנאי להשתתפות בפעילות וזכייה בפרס.

 ובתמונה במתכוןאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות מצהיר ומוהתמונה מתכון בהעלאת ה  7.6
בפעילות ונותן את הסכמתו המלאה לפרסום שמו  פושתתיוהתמונה  שהמתכוןוכי הוא מאשר 

 ( /group.com-http://danone.strauss) , אתר דנונהmakoשהועלה על ידו באתר מתכון המלא וה
"מסעדות ו דנונה  ,mako, בעמוד הפעילות, בעמוד הפייסבוק של ואתר "מסעדות פתוחות"

, בשידור טלוויזיוני, פרומואים ופרסומות ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או פתוחות"
וזאת ללא כל תמורה.  מסעדות פתוחותו , דנונהמדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת של קשת

טים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. למשתתף ו/או למי ההסכמה לפרסום הפר
ו/או  , שטראוסמטעמו ו/או לצדדים שלישיים הקשורים אליו, לא תהא כל טענה כלפי קשת

ו/או והתמונה  המתכוןו/או מי מטעמם בקשר להעלאת ו/או מסעדות פתוחות ספק הפרס 
 בפעילות. םו/או והשתתפותם לפרסומ

הינם בבעלותו הבלעדית, שהעלה  ולתמונה מתכוןהזכויות למאשר כי המשתתף ו/או הזוכה  7.4
, יהיו שייכותידו, והחל ממועד העלתם לאתר האינטרנט במסגרת הפעילות, -נוצרו על

 םרשאי מסעדות פתוחות/או שטראוס ו ו/או קשתכי ו .ולקשת מסעדות פתוחותל ,שטראוסל
 , בכל פורמט ובכלל זהלנכון ומצאישימוש או שינויים בכל דרך ש מתכון ובתמונהלעשות ב

  .בדיגיטל ובפרינט

עוד מאשר המשתתף כי התמונה אינה כוללת קטינים, וכי כל המצולמים בתמונה, ככל שישנם  7.50
 .שטראוסכאלו, נתנו את הסכמתם לכל שימוש בתמונה כאמור לעיל, ע"י קשת ו/או ע"י 

 הזוכים .4

תפים אשר יציגו את מנתם בפני ועדת משת 20 ושטראוסעם סיום הפעילות ייבחרו ע"י קשת  9.5
. על המשתתפים בפעילות בפתח תקווהשטראוס במשרדי  .2.11.1-תתקיים בהפרס אשר 

משתתף שלא יגיע בתאריך זה מוותר על להיות זמינים להתייצבות בפני הועדה בתאריך זה. 
 שישתתפו כאמור לעיל, מתוך המשתתפיםלו כל טענה בקשר לכך.  תהיההשתתפותו ולא 

 ( זוכים.7ייבחרו על ידי הועדה שלושה )

ובחתימתם  מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, מותנית בעמידת הזוכים בתנאיו 9.2
 .על כתב אישור ו/או כתב התחייבות שנוסחו יועבר אליהם לפני מועד השתתפותם בפני הועדה

או שימלא אותם באופן שלא יאפשר להשיגו, משתתף שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו, 
 לזכות בפרס במסגרת הפעילות.לא יוכל 

http://danone.strauss-group.com/
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עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה  9.7
שיימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך 

. במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת הפעילות שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין
רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה, בעין או בשווי, מידי מי שזכה בו 
בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו לפי בחירתה הבלעדית 

                                            של עורכת הפעילות.

 איתור המועמדים לזכייה  .5

  .בעת ההרשמה צייןשדרך פרטי ההתקשרות ייעשה  הזוכהאיתור  1.5

 עקב השארתלמשל, עם הזוכה מסיבות שונות )תצליח ליצור קשר  לאומסעדות פתוחות במידה  1.2
אם לא תצליח ליצור קשר או  ,מסיום הפעילות יומיים במשך( אי זמינותפרטים לא נכונים או 

תהא קשת רשאית לשלול את , לאחר יצירת הקשר הראשוני עמו עם הזוכהבמשך יום אחד 
  .לעיל 9לאמור בסעיף  זכאותו לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם

לא יהיו אחראים במקרה בו איתור מטעמם או מי  מסעדות פתוחות/או שטראוס ו ו/או קשת 1.7
י הזוכה אינם נכונים או הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו בשל כך שהפרטים שנמסרו על יד

 הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר את 

 הפרס .6

 הזוכים אשר יבחרו על ידי ועדת הפרס יזכו ב: 8.5

במסגרת יום  בשוק מחנה יהודה בירושליםייעודי בדוכן הכנה ומכירה של המנה  8.5.5
 האינטרנט. שתפורסם באתר הצילומים מיוחד שיצולם ויסוקר בכתב

 .לילה זוגי בסוף שבוע במלון הבוטיק וילה בראון בירושלים 8.5.2

 . במסעדת "מחניודה" יתגזובשובר ארוחת טעימות  8.5.7

במסגרת פסטיבל  59-58.55.53ימי המכירה של מנות הזוכים בשוק מחנה יהודה הינם  8.2
ל מובהר כי כ"מסעדות פתוחות". על המשתתפים בפעילות להיות זמינים בתאריכים אלה. 

 זוכה ייקח חלק בפסטיבל ביום אחד בלבד מבין שלושת ימי הפסטיבל. 

להפנות את הא רשאי י כל ההכנסות ממכירת המנות ייתרמו לארגון לקט ישראל. ספק הפרס 8.7
מובהר כי הזוכה לא יהיה זכאי לקבלת  הבלעדי.  ועל פי שיקול דעת התרומות לארגון אחר

 הכנסות ו/או תמורה כלשהי ממכירת המנות.

הזוכה יוכל להמיר את שובר ארוחת הטעימות : תנאים מיוחדים למימוש שוב המלון והארוחה 8.9
ימוש שובר הארוחה ניתן למימוש למשך שנה בלבד מ בשובר למסעדה אחרת באותו שווי.

חודשים בחגים וב במלון לא ניתן למימושהזוגי הלילה ובכפוף להזמנת מקום מראש במסעדה. 
ניתן לממש את הלילה במלון  .ום פנוי ולתיאום מראש עם המלוןובכפוף למק אוגוסט-יולי

 למשך שנה בלבד ממועד הזכייה.  

באחריות בגין תקלה במימוש  נהתישאולא  ת לטיב הפרס ואיכותוואחראיושטראוס אינן קשת  8.1
  .ו/או הפרסהזכייה 

בכסף או  מרההשינוי, החלפה או לל הפרס אינו ניתן, הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה 8.8
 .לא ניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד .בשווה כסף

או בעקבות  לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בולא תהיה אחראית קשת  8.3
. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את קשת מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל השימוש בו

במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור 
 אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  8.6
או מרמה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה 

זאת, גם אם שמו של המשתתף הופיע  או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.ו הוגן או שאינ
 כזוכה.  makoעל המסך ו/או באתר 

 כללי ..

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  3.5
א שקרא התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בל
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את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 
 ועניין. 

ידוע למשתתף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של הפעילות, לרבות בחירת זוכים בפעילות  3.2
והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בלבד ועל פי שיקול דעתה 

. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה הבלעדי
ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול הדעת 

 הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד. 

את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון  ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות 3.7
זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על כך למשתתפים בפעילות 

לעיל. כמו כן, עורכת הפעילות רשאית לבצע, לפי שיקול דעתה, בין מיוזמתה  7כאמור בסעיף 
 בלויות. ובין אם לבקשת אדם עם מוגבלות, התאמות להנגשת הפעילות לבעלי מוג

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 3.9
ישאו ירשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא 

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

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון  תקשת רשאי 3.1
 הבלעדי. הזה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים  3.8
לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר  בדבר הפעילות,

 ועניין.

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 3.3
כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת 

 את הפעילות באופן תקין. מלהשתתף בפעילות או מלערוך

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  3.6
בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, 

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

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  3.4
ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות,  הו/או בקשר עמ
 במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.בין אם צוינו 

ובני  מסעדות פתוחותעובדי , שטראוס, ילות אסורה על מנהלי ועובדי קשתההשתתפות בפע 3.50
 .משפחותיהם

 

 


