
  Delta FIT-תקנון פעילות העלאת תמונות
 

 הגדרות .1

 
 מקוריות תמונות משתתפיםה יעלופעילות במסגרתה  פעילות"ה"

בצירוף מתאמנים לבד או עם המשפחה  שהם צילמו
תשובה לשאלת ספרו לנו את הסיפור שמאחורי 

יש  תשובה לשאלה הפתוחהוה את התמונה. התמונה
ף שישלח את המשתתלאתר ייעודי לפעילות.  להעלות

 ה, לפי שיקול דעתהמעניינים ביותרסיפור ההתמונה ו
 .כמפורט בתקנון זה בפרס היזכ הבלעדי של קשת,
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 בתקופת הפעילות ייעודילאתר ה שהעלה תמונהגולש   "משתתף"
 בהתאם לתקנון זה. , במסגרת הפעילותו

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

 

 דלתא גליל תעשיות בע"מ   "דלתא" או "ספק הפרס"

  520025602 - צ.ח. 

 , קיסריה45האשל  

 

                                                  www.mako.co.ilבתו היא: אשר כתו mako פורטל "מאקו"

לרכישה בחנויות רשת  ₪ 2000שובר מתנה בשווי                                      "הפרס"
לא ניתן יהיה לממש את . דלתא שאינן חנויות עודפים

חברת ק ממנו באתר האינטרנט של הפרס או כל חל
  .דלתא

 פרשנות  .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .2.1
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר  ,פעילותאחרים בדבר ה

 ועניין. 

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי  .2.2
 שנות. פר

 

 כללי - פעילותה .3

 פעילותיתן יהיה להשתתף בנ 00:00-ב 17.9.2017 ועד ליום  1.8.2017מיום החל  .3.1
 "(. תקופת הפעילות)להלן: " ייעודיאתר ההבאמצעות 

תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על  קשת מובהר בזאת כי  .3.2
  פי שיקול דעתה הבלעדי.

http://picgallery.mako.co.il/deltafit
http://www.mako.co.il/


 בפעילות השתתפות .4

 ועלי מקבלוא הכי  ף, מאשר ומצהיר המשתתםמסכיבפעילות פות השתתעצם הב .4.1
 לכל דבר ועניין. ויחייבו ותקנון יחול עליהאת הוראותיו של התקנון וכי 

שלו מתאמן לבד או עם המשפחה  תמונה מקורית ייעודיהמשתתף יעלה לאתר ה .4.2
 .בצירוף תשובה לשאלת ספרו לנו את הסיפור שמאחורי התמונה

שם מלא, טלפון, כתובת דואר  ףזין המשתתי והסיפור, נהלאחר העלאת התמו .4.3
 לקשת לעשות בתמונה א מאשרוושה את תקנון זהשקרא אשר וי אלקטרוני

זין פרטים מלאים כאמור ו/או ישלא  ףמובהר, כי משתת. שימוש כמפורט להלן
  היה זכאי לקבלת כל פרס.יו/או לא  שתתף בפעילותילא  את הנדרשאשר ילא 

וכי בתמונה  הזכויותכל א בעל וכי ה ףהמשתתאשר צהיר וממ נהבהעלאת התמו .4.4
שמו המלאה לפרסום  ואת הסכמת ןנותו א מאשר שהתמונה תשתתף בפעילותוה

בעמוד הפעילות, באתר הייעודי,  ,מאקוב ושהועלתה על יד התמונההמלא ו
 ,ו/או של דלתא קשת ו/או של מאקושל ו/או האינסטגרם הפייסבוק  יבעמוד

ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט  , פרומואים ופרסומותלוויזיוניבשידור ט
וזאת ללא כל ו/או של דלתא ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת של קשת 

כי  ףהמשתת מצהיראנשים נוספים מופיעים בתמונה, דמותם של ככל ש .תמורה
 אמורתאם לבמסגרת הפעילות בה התמונה לפרסום והסכמתם את אישורם קיבל

את אישורו של  )אם מדובר בתמונת קטין, מאשר שקיבל תקנון זהב
לקבל  ףהבלעדית של המשתת ו, ומכל מקום באחריותההורה/אפוטרופוס הנוסף(

ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות . הסכמה כאמור
לצדדים שלישיים לבני משפחתו ו/או ו/או  וו/או למי מטעמ ףלמשתתבפעילות. 

, לא תהא כל טענה כלפי קשת ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם ורים אליהקשו
 העלאת התמונה ו/או לפרסומה ו/או והשתתפותו בפעילות.בקשר ל

תכנים לא  עלה אינה מכילהישהתמונה שלהקפיד על כך  ףבאחריות המשתת .4.5
 ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב.

באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור  תמונה שיש בהאין להעלות בנוסף, 
א מעלה במסגרת וכי בתמונה שה מאשר ףהמשתתאו לקנות מוצרים כלשהם. 

הפעילות אין משום הפרת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק 
 .איסור לשון הרע וחוק העונשין

ורגע הענקת הפרס עשויים  ודבר זכיית ו/או הזוכה מאשר כי ףבנוסף, המשתת .4.6
להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, 

 ווכי בהשתתפות פייסבוקבו ייעודיבאתר הבמאקו, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, 
, תמונת ותמונת ,ולפרסום ו/או צילום שמ ומביע את הסכמתא והבפעילות 

במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על  וווידאו של משפחתו ו/או
 עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס.. ןמי מטעמו/או דלתא ו/או ידי קשת 

אשר על פי  להסיר כל תמונהבתמונות וקשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין  .4.7
. ביצוע פעולות כל דין האו מפר הראויאינה או  תהולמ האינשיקול דעתה הבלעדי, 

שת בקשר לפיקוח על תכנים ן זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של קממי
פוגע, מגונה, או בחבות לכל תוכן קשת אינה נושאת באחריות ויובהר כי  המועלים

מובהר במפורש כי משתתף . המשתתפיםאו לא חוקי שיועלה על ידי ובאחריות 
 פרס.או לזכות בלא יהיה רשאי להשתתף בפעילות  שתמונתו הוסרה

 קבלישמכל סוג שהוא לתגובות  ףהמשתת אינה אחראית כלפידלתא ו/או  קשת .4.8
ולא הייעודי ו/או למאקו ו/או לפייסבוק לאתר  , לרבותעלהישתכנים בעקבות 

 .היד-תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על

 הפרס והזוכה .5

שלו היו המעניינים סיפור והו תמונתייבחר זוכה אחד אשר  תקופת הפעילותבתום  .5.1
, לפי שיקול דעתה הבלעדי במהלך תקופת הפעילותהייעודי שהועלו לאתר  ביותר

 . בפרס זכהי של קשת,

  קבלת הפרס מותנית באישור נכונות הפרטים שהוזנו באתר הייעודי. .5.2



לאתר את הזוכה בתוך שבוע  /יצליחלא תצליח ו/או ספק הפרס במידה שקשת .5.3
רשאית לשלול את זכאותו לפרס קשת ימים מפנייתה אליו, מכל סיבה שהיא, 

 .5.1ולהעבירו לזוכה אחר שייקבע בהתאם לסעיף 

" שנקבעו לבחירת התמונה הזוכה הינם עניין"ף כי הקריטריונים של ידוע למשתת .5.4
תר מראש על כל מוו ףפעים במידה רבה מטעם אישי. המשתתומוש םסובייקטיביי

בקשר עם בחירת התמונה  מי מטעמןהפרס ו/או  ספקטענה כלפי קשת ו/או 
ו/או כל גורם אחר  ףמובהר במפורש כי המשתת ן הסר ספק,עולמ הזוכה. כמו כן

, וכי שיקול הדעת יותר מהתמונה הזוכה יפהיתה יה םבטענה כי תמונת ולא ישמע
 .סופיתהינה  לקשת והחלטתההבלעדי בעניין זה נתון 

עביר את פרטי הקשר שלו לספק הפרס לשם אספקת קשת ת ,הזוכהבחירת  לאחר .5.5
  הפרס.

במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הפרס  ספקלא תהא כל אחריות לקשת או ל .5.6
פרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם הזוכים מכל סיבה שהיא ו/או במידה שה

  הפרס. לא אפשרו מסירת/או מדויקים ואינם נכונים ו/או 

להעברה לכל צד שלישי. כמו כן  ןולא נית יאיש והינ הפרסמובהר במפורש, כי  .5.7
ו בכל מוצר/פרס בכסף או בשווה ערך כספי א הלהמר ןלא נית מובהר כי הפרס

 לממשוו/או לא רוצה  או לא יכולו/ הפרס לא מימש את ףאחר, אף אם המשתת
 . מכל סיבה שהיא

הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא את  םלעצמ יםקשת וספק הפרס שומר .5.8
ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

 למשתתפים.

 .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או לטיב הפרס תאחראי האינ קשת .5.9
כל מי מטעמה מכל טענה ו/או  ו/אוהמשתתפים, לרבות הזוכה, פוטרים את קשת 

נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או  תביעה לגבי כל
כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות 

אחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו  אמימוש הפרס. קשת לא תה
 מימושו.-לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

, ובפרט בתקנוןהתנאים מאי עמידה באחד יל, מבלי לפגוע בכלליות האמור לע .5.10
העלאת תמונה שאין למשתמש את מלוא הזכויות בה או אישור לעשות שימוש 

 לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס. זה עלולה בדמותם של המופיעים בה

תהיה  ו/או ספק הפרסקשת  ,מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .5.11
את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  ,דעתה הבלעדי על פי שיקול ,רשאית לפסול

בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין 
   הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 כללי .6

ו/או הרוצה להשתתף כי  ף, מאשר ומצהיר המשתתםמסכי בפעילות ותתפותשהב .6.1
 םם לא קרא את התקנון מסכיאת הוראותיו וגם א וקרא את התקנון ומקבל עלי

 לכל דבר ועניין.  וויחייב וו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עלי ףהמשתת
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סיבה שהיא התלויה בו, הוא לא , מכל הפרסלא יממש את  שהמשתתףבמידה  .6.3
 יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא עקב כך. 

באופן כלשהו  םאחראי יהיוולא  םאחראי םאינ םקשת וספק הפרס ו/או מי מטעמ .6.4
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או  םלפעילות

ם, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקי םתקשורת אחר, על כל רכיביה
בקשר עם השתתפות  אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,הוצאות ,נזקים

 ., במישרין או בעקיפיןפעילותב

, ייקבעו על פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .6.5
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  ןעל פי שיקול דעתהפרס   ספקקשת וידי 
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ו/או לשנות את  פעילותק ו/או לבטל את הת להפסיורשאיהפרס  ספקקשת ו .6.6
 דעתןלרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול  התנאי

 הבלעדי.

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר  פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .6.7
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ובמהלכ

 , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאופעילותבמהלך ה ריווצשי
 .כל טענה בשל כךולמשתתף לא תהיה 

ובני חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .6.8
 משפחותיהם.

, עובדי הזכיינים ספק הפרס ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות .6.9
 .משפחותיהם ובני ות של ספק הפרסהמפעילים את רשת החנוי

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי חברת רבי אינטראקטיב ובני  .6.10
 משפחותיהם.

אינם אחראים  ו/או מי מטעמהפרס ו ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו .6.11
ו/או לאחר למשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  ףכלפי המשתת

 וו/או עקב השתתפותו/או אי זכייתו כלשהו בפרס  וו/או בשל זכיית פעילותעקב ה
ישיר ו/או ו/או נזק  פעילותשנגרם במהלך הישיר או עקיף ו/או נזק  פעילותב

 .שייגרם במהלך מימוש הפרסיםו עקיפות, אלרבות הוצאות ישירות הפסד, עקיף, 

ו/או  לקשתתאפשר  האתר הייעודיהשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים דרך  .6.12
, הכל בהתאם בפעילותלשלוח בעתיד הצעות שיווקיות למשתתף  לספק הפרס

 לוכי ידוע  מצהיר ומאשר ףמשתתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלהוראות הדין.
הייעודי ו/או שיתכן שתיפולנה טעויות בניהול הפעילות ו/או תפעולה ו/או באתר 

תפות ו/או אי , וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתבמאקו
קשת ההשתתפות בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד 

בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין הפרס ו/או מי מטעמן  ספקו/או 
ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות וכיוצא בזה, לרבות 

 פות בפעילות.להשתת משתתףאי קליטת רישומו של 

 

 

 

 

 

 


