
 

 סנו  - 2020התלתלים של  –תקנון לפעילות גולשים 
 
 

 לתנאי תקנון זה ףהמשתת םבהשתתפות בפעילות מסכי
 הגדרות .1

 

באתר האינטרנט של קשת לשתף  ותפעילות המזמינה את הגולש פעילות"                               "
התלתלים שלהן, לספר איך התלתלים מביאים לידי תמונות של 

ביטוי את האופי הייחודי שלהן ולמה דווקא הם ראויים לתואר 
 על ידי קשת  וייבחרתקופת הפעילות,    בסיום".  2020"התלתלים של  

 םוההמקוריות ביותר  והתשובות העלו את התמונות אשר יםזוכ
ובחלקה בלשון  בלשון נקבה  בחלקה הפעילות מנוסחתבפרס.  ויזכ

 כאחד.ומיועדת לגברים ונשים זכר 
                                                                  

  ושלחתר האינטרנט אשר נכנס לפעילות דרך א 18כל אדם מעל גיל  "ף"משתת
  להוראות תקנון. בהתאם ותשובתאת 

 
 ראול ולנברגמרחוב  514197813 חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ. "קשת"

 .רמת החייל, תל אביב 12

ווה נאמן נא.ת.  8מרח' החרש    52-0032988"מ ח.צ  סנו מפעלי ברונוס בע                   "עורכת הפעילות"

 הוד השרון. 

 JUST FOR YOU.חברת "דור חדש בשוברים" מפעילת האתר  "ספק הפרס" 

 ./http://www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:    mako אתר                               אתר האינטרנט""

שובר ללילה זוגי במלון בוטיק בכפוף להוראות  מקום ראשון:                                     "הפרס"
כמפורט בקישור:  התקנון ובהתאם לתנאיה של ספקית הפרס

https://www.justforu.co.il/coupon/192  סה"כ יחולקו חמישה .
 שוברים בכל תקופת הפעילות.

 
בשווי של עד   נטורל פורמולה לתלתלים מוצרי חבילת: שנימקום 

   חבילות בכל תקופת הפעילות. ₪15. סה"כ יחולקו  100
 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם   .1.1
 בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פרסום לרבות ,פעילותבדבר ה

 לצרכי פרשנות. תשמש ם נוחיות בלבד ולא לש ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ  .1.2

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.   .1.3

ומעלה( וכשר לפעולות  18 ןבגיר )ב והינאשר  ףמשתת :תנאי מוקדם להשתתפות בפעילות .1.4
(  1962-משפטיות )כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב

בגיר כהגדרת החוק,  ואינ ףהיה והמשתת יהיה רשאי להשתתף בפעילות. : "החוק"(בסעיף זה)
 . הלהשתתפות במבצע ז וו/או אפוטרופס והסכמת הורי תקבלתנאי להשתתפותו במבצע הוא 

 

 

 

 כללי -פעילות ה .2

)להלן:  חצות ב  30.11.20יום  ועד 10.11.20משך הפעילות: החל מיום  .2.1
 תקופת הפעילות"(. "
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ו/או לקצר את תקופת   ו/או לשנות ו/או להשהות  להאריך  תהיה רשאיתמובהר בזאת כי קשת   .2.2
 . הבלעדי ה הפעילות על פי שיקול דעת

 

 השתתפות בפעילות .3

קרא י ,בו פעילותהחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם יאשר  ףמשתת .3.1
, ימלא את הפרטים הנדרשים ויסמן שאם האינטרנט האמוראת ההוראות המופיעות בדף 

   .הוריו מאשרים את השתתפותו בפעילות -הוא קטין 

הגולשות לשתף בתמונות של התלתלים  המזמינה את  היא פעילות  פעילות  ה .3.2
יך התלתלים מביאים לידי ביטוי את האופי הייחודי שלהן  שלהן, לספר א

". בסיום תקופת 2020ולמה דווקא הם ראויים לתואר "התלתלים של 
הפעילות, ייבחרו זוכים אשר העלו את התמונות והתשובות המקוריות 

  ביותר והם יזכו בפרס.

על ידי  שלחתש תשובהלפרסם כל  ייביםמתח אינם עורכת הפעילותו/או קשת   .3.3
שידור ביחד עם שם המשתתף  תשובות נבחרות לפרסם יהיו רשאים, והמשתתפים

קשת ו/או ו/או באתר האינטרנט ו/או בעמודים רשמיים של  הפעילות  עמוד  טלוויזיוני ו/או ב
עורכת ו/או    י שיקול דעת קשת, לפברשתות חברתיות דוגמת פייסבוקו/או    עורכת הפעילות

לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי   מהלא פורס  תשובתוש  . למשתתףהפעילות
  .תשובההפרסום -בקשר לאיעורכת הפעילות קשת ו/או 

לא יחשב כמי הוא רש, האישיים באופן מלא ונכון כנד ואת פרטי מלאילא  ףככל שהמשתת .3.4
 והעברת פרטים מלאים ונכונים הינם באחריות וכל לזכות בפרס.יבפעילות ולא  ףשהשתת

 ף.הבלעדית של המשתת

בהתאם להוראות כאמור לעיל  המשתתף קשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי .3.5
 לשימוש זה  והסכמת והמשתתף נותן, 1981 –החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

בהתאם לחוק  עורכת הפעילותלרבות הסכמה לקבלת עדכונים, פרסומות והטבות מטעם 
. ידוע לי כי אוכל להסיר את פרטיי מרשימת 1982-התקשורת )בזק ושידורים( תשמ"ב

 .התפוצה בכל עת

 קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  .3.6
ל על פי והכ  ,ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין  בתנאים למימוש קבלת הפרס

 . שיקול דעתה הבלעדי

כי התוכן שישלח במסגרת הפעילות הינו מקורי ואינו מועתק  מצהיר ומתחייבהמשתתף  .3.7
לפרטיות. בשליחת התוכן במסגרת צד ג'  ו/או מפר זכויות של צד ג' כלשהו, לרבות זכות

הפעילות מאשר המשתתף לקשת לפרסמו ולפרסם את שמו בכל מדיה שהיא, לפי שיקול 
, בין אם דו של המשתתףדעתה הבלעדי, ולעשות בתוכן כל שימוש שהוא, תוך ויתור מצ

על כל זכות בתוכן, אם קיימת לו, לרבות זכויות לפי חוק זכות  יזכה ובפרס ובין אם לאו,
 .2006-יוצרים תשס"ח

התשובה והתמונה במסגרת הפעילות מאשר המשתתף כי ידוע לו שהתמונה הזוכה  בשליחת  .3.8
השייך   מולהנטורל פורהמותג האינסטגרם של בעמוד  בסיום תקופת הפעילותתפורסם 

 . עורכת הפעילותל

המשתתף מצהיר ומתחייב כי קיבל את כל האישורים הנדרשים מהמצולמים בתמונה לצורך  .3.9
לעיל. במידה שבתמונה מצולמים קטינים מצהיר ומתחייב   3.3פרסום התמונה כאמור בסעיף  

המשתתף כי קיבל את אישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לצורך פרסום התמונה 
 לעיל.  3.3אמור בסעיף כ

 

 בחירת הזוכים .4

ששיתפו המתמודדים את , תבחר קשת 15.12.20ועד ליום בסוף הפעילות : יםהזוכ 4.1
קול דעתה הבלעדי של קשת המקוריות והיצירתיות ביותר לפי שי ובתשובות בתמונות

 לא תהיה זכות ערעור על החלטתה של קשת.  יזכו בפרס. םוה
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  איתור המועמדים לזכייה .5

 סיפקו/או מספר הטלפון אותם  המייל  באמצעות כתובת  הזוכים   תר אתעורכת הפעילות תא .5.1
 . משתתףה

חמישה ימים ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של   עורכת הפעילותבאם לא השיב זוכה לפניית   .5.2
תהא קשת רשאית  ברר שלא עמד בתנאי תקנון זה,התו/או ש ,ממועד שליחת הפנייה כאמור

   לעיל. 4.1, בהתאם לסעיף וזוכה אחר במקומ לבחור

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

לרבות פרסום שם  ,ת הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרתהעמדה לרשו 
. ההסכמה לפרסום הפרטים  עורכת הפעילותהזוכה באתר האינטרנט ובאתר האינטרנט של 

 כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. 

היכולת לממש ת בכל צורה למימוש או אי ואחראי יהיוולא  ןאינו/או קשת  הפעילותעורכת  .5.4
ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם   ןאת הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה

  הפעילות בפרסים ו/או בקשר עמם והמשתתפים הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי עורכת 
 בקשר לכך. ו/או מי מטעמן  קשתו/או 

 

 הפרס .6

 
שובר ללילה זוגי במלון בוטיק בכפוף להוראות התקנון ובהתאם לתנאיה של  מקום ראשון:  .6.1

. סה"כ יחולקו   https://www.justforu.co.il/coupon/192ספקית הפרס כמפורט בקישור: 
 חמישה שוברים בכל תקופת הפעילות. 

 
  ₪15. סה"כ יחולקו  100רל פורמולה לתלתלים בשווי של עד מקום שני: חבילת מוצרי נטו

   .מועד איסוף הפרסאת  זוכהתאם עם הת עורכת הפעילות .חבילות בכל תקופת הפעילות. 

 הפרס אינו ניתן להמרה בפרס אחר ו/או בכסף. .6.2

מימוש ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם  תקלהבאחריות בגין תישא  לא קשת .6.3
מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד קשת הזוכה    פרס.ה

 .  ו/או השימוש בו בקשר עם מימוש הפרס

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל  ןלעצמת ושומרועורכת הפעילות קשת  .6.4
נקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על  עת ו/או להתנות את הע

 כך למשתתפים.

  .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס תהאלא קשת  .6.5

הזכאות של כל מועמד לזכות בפרס תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין החל ובכפוף  .6.6
או מי מטעמה  קשתלהוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או הדין החל, 

מוסמכת לפסול משתתף ו/או לא להעניק את הפרס למי שזכה בפרס, בדרך של עבירה או 
קנון זה ו/או בדרך שאינה הוגנת ואינה עולה בקנה מעשה שאינו תואם לדין החל ו/או לת

קשת. אחד עם ערכי התחרות, מכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסביר של 
מובהר כי קשת או מי מטעמה מוסמכת לפסול משתתף ו/או לא להעניק את הפרס למי שזכה 

תואמת לדרישות  בפרס באמצעות תוכנה או מערכת ממוחשבת, ו/או כל דרך אחרת שאינה
 הפעילות כהגדרתן לעיל. 

כתנאי לקבלת הפרסים וטרם קבלתם, יחתמו הזוכים על טופס ויתור על טענות, בנוסח  .6.7
. כתנאי לקבלת הפרס הראשון, טרם עורכת הפעילותו/או  שיקבע ע"י קשת ו/או ספק הפרס

קבלת הפרס ישתתף הזוכה באייטם לסיקור הזכיה באחת מתוכניות קשת, לפי שיקול דעתה 
 של קשת.

 

 כללי .7

ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את ף , מאשר ומצהיר המשתת יםבפעילות מסכ ותתפותשהב .7.1
קרא שלא  בהשתתפות בפעילות בהחל  וגם אם    ללא כל סייג  את הוראותיו  והתקנון ומקבל עלי

Commented [MR1] : 6.5מוסדר כבר בסעיף 
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ויחייבו לכל דבר   וו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עלי  ףהמשתת  םמסכי  ,את התקנון
 ועניין.  

ת ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה  ואחראי ןאינ המי מטעמו/או קשת  .7.2
כיביהן ולא  של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל ר

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  ה קשת שומרת לעצמ .7.3
יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את 

באופן פעילות לערוך את ה למנוע מקשת ומעורכת הפעילות או פעילות היכולת להשתתף ב
 לשנות את טיב ואופי הפעילות בכל עת. תהא רשאית כמו כן קשת  תקין.

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

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

 וובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכות פעילבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .7.5
במהלך  ר שייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ

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

ובני , ספק הפרסעורכת הפעילות, , קשתאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .7.6
 משפחותיהם. 

תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה   קשת .7.7
שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי  
 שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה 

 כל טענה בשל כך.

המשתתף פוטר בזאת את עורכת הפעילות ו/או קשת, מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן, מכל  .7.8
טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות, ההשתתפות )או אי ההשתתפות( ו/או זכייה  
בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה  

 חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.  בלתי

שאו בכל ילא י ןמי מטעמקשת ו/או ו/או  הפעילותכי עורכת מוסכם למען הסר כל ספק,  .7.9
מכל  המידע במערכת הפעילות ו/או כל תקלה אחרת וזאתאחריות שהיא במקרה של אובדן 

וד מחשב סיבה שהיא )לרבות אך לא רק כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או בצי
 כלשהו(. 

 

 


