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 128GBון נפח אחס יםהכולל Samsung Galaxy s20י מכשיר 2                                     "הפרס"
 זוכים 2. סה"כ , מכשיר אחד לכל זוכהללא קו או כרטיס סים

 בפעילות. 

הם בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלש 1.1
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה  פעילותבדבר ה

 לכל דבר ועניין. 

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .1.1

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.  .1.2

 כללי -פעילות ה .2

כשבוע לאחר ירידת ועד  14.6.20  ראשוןיום החל ממשך הפעילות:  .2.1
 תקופת הפעילות"(. : ")להלן 2עונה  MKRהתכנית 

ו/או לקצר את  ו/או לשנות ו/או להשהות להאריך תהיה רשאיתמובהר בזאת כי קשת  .2.2
 .הבלעדי התקופת הפעילות על פי שיקול דעת

אחת בלבד במהלך תקופת  כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם .2.3
 .הפעילות

 

 השתתפות בפעילות .3

קרא את י ,פעילותהחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם יאשר  ףמשתת .3.1
  ההוראות המופיעות בדף זה.

בסיום  .הולספר לנו עליאוכל שצילם בתמונת אותנו לשתף פעילות המזמינה את הגולשים  .3.2
 םרית ביותר והאת התשובה היצירתית והמקו ואשר ענ יםזוכ ותקופת הפעילות, ייבחר

 שלחיתש תשובהקשת אינה מתחייבת לפרסם כל  .בפרס על פי שיקול דעתה של קשת ויזכ
 יחד עם שם המשתתף תשובות נבחרות , ותהא רשאית לפרסםעל ידי המשתתפים

ו/או באתר האינטרנט ו/או בעמודים רשמיים של קשת ו/או הפעילות בעמוד  וותמונת
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ו/או ספק  י שיקול דעת קשת, לפוגמת פייסבוקברשתות חברתיות דו/או ספק הפרס 
לא תהא כל טענה ו/או  מהלא פורס תשובתוש . למשתתףו/או במסך הטלוויזיה ,הפרס

 .תשובההפרסום -תביעה ו/או דרישה כלפי קשת ו/או ספק הפרס בקשר לאי

רש, לא יחשב כמי האישיים באופן מלא ונכון כנד ואת פרטי מלאילא  ףככל שהמשתת .3.3
העברת פרטים מלאים ונכונים הינם באחריות  וכל לזכות בפרס.יפעילות ולא ב ףשהשתת

 ף.הבלעדית של המשתת

בהתאם להוראות החוק, כאמור לעיל קשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך  .3.4
 .לשימוש זה והסכמת והמשתתף נותן, 1981 –לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 ל דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמדקשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקו .3.5
ל על ובתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכ

 .דעתה הבלעדיפי שיקול 

התוכן שישלח במסגרת הפעילות הינו המשתתף מצהיר ומתחייב כי  .3.6
כותו מקורי ואינו מועתק ו/או מפר זכויות של צד ג' כלשהו, לרבות ז

לפרטיות. בשליחת התוכן במסגרת הפעילות מאשר המשתתף לקשת 
לפרסמו ולפרסם את שמו בכל מדיה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
ולעשות בתוכן כל שימוש שהוא, תוך ויתור מצדו של המשתתף, בין אם 
יזכה ובפרס ובין אם לאו, על כל זכות בתוכן, אם קיימת לו, לרבות זכויות 

 .2006-כות יוצרים תשס"חלפי חוק ז

 

 

 בחירת הזוכים .4

שני את  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,תבחר קשתבסוף הפעילות בפרס:  יםהזוכ 4.1
לא תהיה זכות   .לשאלה שבפעילותביותר המקורית היצירתית וה עם התשוב יםהזוכ

 ערעור על החלטתה של קשת. 

 

  איתור המועמדים לזכייה .5

ו/או מספר הטלפון אותם המייל לכתובת  הודעהבאמצעות שליחת ייעשה הזוכים איתור  .5.1
 . משתתףה סיפק

חמישה ימים ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  משרדי קשתבאם לא השיב הזוכה לפניית  .5.2
ברר שלא עמד הת, וממועד שליחת הפנייה כאמור ו/או שלאחר איתור ויצירת הקשר עמ

  לעיל. 4.1, בהתאם לסעיף וכה אחר במקומזו תהא קשת רשאית לבחור בתנאי תקנון זה,

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע ע .5.3
שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה  ואות מידעוהשמו מכלליות האמור, לפרסום 

 ולרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום פרטי
ששלח ולשימושו במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור  מידעהאישיים כאמור, ל

, לרבות פרסום שם הזוכה באתר האינטרנט באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה
. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי ובאתר האינטרנט של ספקית הפרס

 להשתתפות בפעילות. 

 הפרס .6

 
 .ללא כרטיס סים 128GBאחסון הכולל נפח   Samsung Galaxy s20מכשיר  .6.1

 בפעילות. זוכים 2"כ סה

מול הזוכה את מועד אספקת הפרס דרך כתובת הדואר האלקטרוני  םיתא ספק הפרס .6.2
  ספק הפרס.מועד איסוף הפרס ממשרדי  זוכהספק הפרס יתאם עם ה אותה סיפק הזוכה.

 הפרס אינו ניתן להמרה בפרס אחר ו/או בכסף. .6.3

מימוש ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם  תקלהבאחריות בגין תישא  לא קשת .6.4
מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או הזוכה  .ו/או השימוש בו פרסה

 . ו/או השימוש בו תובענה כנגד קשת בקשר עם מימוש הפרס
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ובכל עת ו/או להתנות את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא  הלעצמת שומרקשת  .6.5
 את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ובאחריות  בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס תהאלא קשת  .6.6
  .יישא ספק הפרס או מי מטעמו

לקבוע משתתף שלא  תרשאי תהא קשת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .6.7
אליו במעשה  השהגיעשזכה בו לכאורה ו/או למסור את הפרס לידי מי כזוכה ו/או שלא 
 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שעבירה או במעשה 

 כללי .7

ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את ף , מאשר ומצהיר המשתתיםבפעילות מסכ ותתפותשהב .7.1
לא החל בהשתתפות בפעילות באם  וגם ללא כל סייג את הוראותיו והתקנון ומקבל עלי

ויחייבו  וו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עלי ףהמשתת םמסכי ,קרא את התקנוןש
 לכל דבר ועניין. 

אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה  האינ המי מטעמו/או קשת  .7.2
על כל רכיביהן ולא של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, 

אשר מניעת רווח וכיו"ב,  ,הוצאות ,נזקיםתשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
 ., במישרין ו/או בעקיפיןפעילותבקשר עם ההשתתפות ב יםפיגרמו למשתת

במקרה בו  ה, על פי שיקול דעתמהפעילותאת הזכות לבטל חלקים  הקשת שומרת לעצמ .7.3
מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את  יתברר כי חלה תקלה, שיבוש,

תהא כמו כן קשת  באופן תקין.פעילות לערוך את המנה או מפעילות היכולת להשתתף ב
 לשנות את טיב ואופי הפעילות בכל עת. רשאית 

לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר פעילות מען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בל .7.4
נזק ישיר  לעקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכ קשת לפעולות בהן תנקוט

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

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכפעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .7.5
במהלך  רשייווצאו בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי תקלה ו/ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ

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

 ובני משפחותיהם. , ספק הפרסקשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .7.6

 


