
 

 " אתגר המצאת המכשולים של נינג'ה ישראל"תקנון לפעילות 
 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

מתבקשים המשתתפים  המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה רספנושאת  פעילות "פעילות"

. המשתתפים להעלות תמונה של הדמיה/ שרטוט/ ציור של מכשול מקורי למסלול הנינג'ה

לתת למכשול שם , לפרט בטקסט ככל שניתן במקום המיועד לכך את פרטי המכשולמתבקשים 

ולהשאיר  אך אין התחייבות שהשם שהציע יהיה השם שייעשה בו שימוש בתוכנית –מקורי 

מבין ההצעות המתאימות שיגיעו אלינו דרך מתחם הפעילות, ייבחר מכשול פרטי התקשרות. 

לפי וזאת , ות ויהפוך להיות חלק מהמסלול בתוכנית שמשודרת בישראלאחד שיוקם במציא

 .שיקול הדעת הבלעדי של קשת

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

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

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

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

גולש שהציע את ההצעה הזוכה יזכה לביקור בסט הצילומים של נינג'ה ישראל במהלך צילומי ה                  "הפרס" 
עם אסי ורותם שישוחחו עימו על המכשול יזכה במפגש   ובהינתן אילוצי ההפקה ההשנייה העונ

 שהציע.
 

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

 של נינג'ה ישראלהראשונה סיום העונה עד ו 4.10.18 החל מיוםהפעילות תיערך משך הפעילות:  2.1
  "(. הפעילות תקופת)להלן: "

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

 השתתפות בפעילות .3

  . החל מרגע פתיחת הפעילות לפעילות אפשריתההרשמה  3.1

 .ומעלה( בלבד 18בפעילות מוגבלת לאזרחי ישראל הבגירים )בני  ההשתתפות 3.2

 : על מנת להשתתף בפעילות ולזכות בפרס על הגולש 3.3

תמונה של הדמיה/ שרטוט/ קובץ האינטרנט,  באתר הפעילות למתחםלהעלות  3.3.1
 . "(השרטוט)להלן: " ציור של מכשול מקורי למסלול הנינג'ה

במקום המיועד לכך  ,ככל שניתן (,טקסט) מללבפרטי ותיאור המכשול,  אתלפרט  3.3.2
 .האינטרנט באתר הפעילות במתחם

שהשם שהציע . מובהר כי קשת אינה מתחייבת לכך לתת למכשול שם מקורי 3.3.3
הטלוויזיה, ככל שייעשה שימוש  יהיה השם שייעשה בו שימוש בתוכנית הגולש

 .כלשהו במכשול

אין חובה אך  ,המכשולעל החומרים המתאימים לבניית במלל להמליץ  ניתן 3.3.4
 לעשות זאת.

http://www.mako.co.il/
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 : המוצע מגבלות על המכשול 3.3.5

 .אסור לבנות את המכשול בעצמכם או להדגים אותו 3.3.5.1

 .אסור למכשולים להיות חשמליים או ממונעים 3.3.5.2

, פרי חשיבתכם בלבד. כל מכשול על המכשולים להיות מקוריים  3.3.5.3
ייפסל. כל מכשול שהוא  מגרסאות של נינג'ה מסביב לעולם "מושאל"

 תקה של מכשול קיים אחר, ייפסל.הע

 כתובת, טלפון מספר, שם – פרטים)להשאיר  מאקו באתר לפעילות להירשם 3.3.6
 (.מייל

 .הפעילות תקנון את לאשרו לקרוא 3.3.7

 , כי באחריות המשתתף להזין את שמו ואת פרטיו המדויקים והנכונים.  יובהר 3.4

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע ע 3.5
בין היתר,  יפורסםשהעלה במסגרת הפעילות  שרטוטשהלכך מכלליות האמור, להסכמתו 

 . הפעילותשל  והאינסטגרם , ובעמוד הפייסבוקmakoבטלוויזיה, באתר 

או /ו מועתק וואינ מקורי והינ הפעילות במסגרת שהעלה שרטוטה כי ומתחייב מצהיר המשתתף 3.6
ידוע למשתתף כי תנאי לקבלת הפרס הינו חתימה על מסמך נפרד . וכלשה' ג צד של זכויות מפר

בשרטוט ובנגזרותיו לידי קשת ו/או לידי בעלת הזכויות הקניין הרוחני זכויות כל להעברת 
 .(.Tokyo Broadcasting System Television, Inc) הבינלאומיות בפורמט הנינג'ה

השרטוט ואת שמו של  את לפרסם לקשת המשתתף מאשר הפעילות במסגרת שרטוטה בהעלאת 3.7
, זה ובכלל, שהוא שימוש כל שרטוטב ולעשות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, שהיא מדיה בכל הגולש

  שרטוט ובכל רעיון שנגזר או יכול להיגזר מהשרטוט.ב הזכויות כל על מוותר המשתתף

 בו ייעשה אשר אמיתי מכשול הפקת לצורך ישמש האמור והשרטוט יתכן כי למשתתף ידוע 3.8
 .למשתתף כלשהן יוצרים זכויותאו /ו כלשהי תמורה ללא זה וכל, בעולםאו /ו בישראל שימוש

קשת תהא רשאית לחשוף כי מתחם הפעילות, ל השרטוטהעלאת עצם ב ,בנוסף, המשתתף מאשר 3.9
 .בפומבי, ללא כל תמורה למשתתף, בין אם זכה בפעילות ובין אם לא זכה שרטוטאת ה

ורגע הענקת זכייתו שהעלה לאתר האינטרנט,  שרטוטהבנוסף, המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי  3.10
עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, הפרס 

בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק. בהשתתפותו לרבות בטלוויזיה )בתכנית ובפרסומות(, 
תמונתו ו/או ווידאו את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו, בפעילות מביע המשתתף ו/או הזוכה 

סעיף זה הינו  שלו, במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה.
 תנאי להשתתפות בפעילות וזכייה בפרס.

 ההזוכ .4

קשת, שיקול דעתה הבלעדי של על פי  ,שיעלה את ההצעה עבור המכשול המיוחד ביותרהמשתתף  4.1
מובהר כי עצם הזכייה אינו   ועמד בכל התנאים המקדימים המצוינים בתקנון זה, יזכה בפרס.

מעיד על כך שקשת ו/או כל גורם אחר אכן ישלבו את ההצעה במסלול נינג'ה כלשהו ו/או יקימו 
 להצעה. מכשול בהתאם

  בלבד. משתתף אחד היזככי בתחרות  יובהר 4.2

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

 איתור המועמדים לזכייה  .5

 .בעת ההרשמה שהמשתתף צייןדרך פרטי ההתקשרות ייעשה  הזוכהאיתור  5.1

פרטים לא  עקב השארתלמשל, עם הזוכה מסיבות שונות )וקשת לא תצליח ליצור קשר במידה  5.2
תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו לפרס  ,מסיום הפעילות ימים 5( במשך אי זמינותנכונים או 

  .לעיל 4ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו בשל קשת או מי מטעמה לא  5.3
כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא ניתן 

 לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.
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 הפרס .6

צילומי הגולש שהציע את ההצעה הזוכה יזכה לביקור בסט הצילומים של נינג'ה ישראל במהלך  6.1
יזכה במפגש עם אסי ורותם שישוחחו עימו על  ,בהינתן אילוצי ההפקה, כןהעונה השנייה ו
כדי לחייב את קשת להקים את המכשול שהוצע  ההזכיימובהר כי אין בעצם  המכשול שהציע.

 ע"י הזוכה.

  בעת קבלת הפרס.את הפרס יתבקש הזוכה להציג תעודה מזהה  על מנת לממש 6.2

בכסף או  המרהשינוי, החלפה או לל הפרס אינו ניתן .אישית ובלתי ניתנת להעברההזכייה הינה  6.3
 .בשווה כסף

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  שומרת לעצמה קשת 6.4
 הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  מבלי לגרוע מהוראות תקנון 6.5
ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

זאת, גם  מכל בחינה שהיא.או בכל אופן שיש בו רמאות או הטעיה או הטיה כלשהי, שאינו כדין, 
 כזוכה.  makoאו באתר אם שמו של המשתתף הופיע על המסך ו/

 כללי .7

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  7.1
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא 
את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 

 ועניין. 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ המקשת ו/או מי מטע 7.2
ישאו באחריות יהטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא 

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

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה  תקשת רשאי 7.3
 הבלעדי. השהיא, על פי שיקול דעת

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 7.4
ע ממשתתפים את היכולת כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנו

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  7.5
בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות 

 ת, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.הוצאות ישירות או עקיפו

ו/או ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  7.6
ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין  הבקשר עמ

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

 .משפחותיהם ובני קשת ועובדי מנהלי על אסורה בפעילות ההשתתפות 7.7

על , מתמודדי עבר בגרסאות בעולם ובישראל מתמודדי התוכניתההשתתפות בפעילות אסורה על  7.8
 .בני משפחותיהם


