תקנון לפעילות גולשים

בהשתתפות בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
.1

הגדרות
פעילות שלחי לנו תמונה עם תכשיט ה PANDORA-האהוב עליך,
וספרי לנו עליו .בסיום תקופת הפעילות ,ייבחרו  10זוכים בפרס
הראשון ובנוסף  20זוכים בפרס השני אשר העלו את התמונות
והסיפורים הטובים ביותר על פי שיקול דעתה של קשת והם יזוכו
בפרס.

"פעילות"

"משתתף"

גולש באתר אשר גילו מעל  ,18נכנס לפעילות דרך אתר
האינטרנט ושלח את תשובתו בהתאם להוראות תקנון.

"קשת"

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

"ספק הפרס"
"אתר האינטרנט"
"הפרס"

סיטי טיים אי.אל בע"מ ח.פ 51-449-6231 .אבא אבן ,1הרצליה.
אתר  makoאשר כתובתו היא.http://www.mako.co.il/ :
 10זוכים בפרס הראשון  -יום צילומים מקצועי בתאריכים
 6.9 ,3.9ו( 7.9-כפופים לשינויים) ,שתוצריהם יופיעו בתערוכה
דיגיטלית באתר  + Makoכרטיס גיפט קארד בסך ₪ 500
למימוש בחנויות  ,PANDORAבתנאי הכרטיס 20 . .זוכים
בפרס השני  -כרטיס גיפט קארד בשווי  ₪ 200למימוש בחנויות
 PANDORAבתנאי הכרטיס.

"יום צילומים"

 10הזוכים יוזמנו ליום צילומים מקצועיים אשר מועדו
ומיקומו ייקבע ע"י קשת ולשיקול דעתה הבלעדי.

"התערוכה"

תערוכת מותג פנדורה אשר תוצג באתר מאקו בתאריך
( ___________10.9המועד נתון לשינויים).

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.
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.
.1

הפעילות  -כללי

.2

.1.1

משך הפעילות :החל מיום ראשון  16.8.20ועד ( 30.8.20להלן" :תקופת
הפעילות").

.1.2

מובהר בזאת כי קשת תהיה רשאית לבטל ו/או להאריך ו/או לשנות ו/או להשהות ו/או לקצר
את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.1.3

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

השתתפות בפעילות
.2.1

.3

משתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם הפעילות ,ויקרא את
ההוראות המופיעות בדף זה.

.2.2

הPANDORA-

הפעילות מזמינה את הגולשים לשתף תמונה עם תכשיט
האהוב עליהם ולספר לנו עליו .בסיום תקופת הפעילות ,ייבחרו  10זוכים
בפרס הראשון וכן  20זוכים בפרס השני ,אשר ענו את התשובה היצירתית
ביותר ,על פי שיקול דעתה של קשת ,והם יזוכו בפרס.

.2.3

יודגש כי כלל תוצרי יום הצילומים לרבות חומרים  /תמונות אשר יופקו
 PANDORAבאתר מאקו
ביום הצילומים יוצגו בתערוכת מותג
בתאריך_( _10.9קשת רשאית לשנות את מועד התערוכה לשיקול
דעתה).קשת תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של מי מהמשתתפים
לרבות תצלומם של המשתתפים במדיות השונות ,ולרבות תיאור הפרסים,
והכל בכל דרך ואופן בו תבחר קשת.

.2.4

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפעילות ,לרבות באתר ,שייכות לקשת
או לגורם הקשור אליה ביחס לפעילות ,ואינן קניינו של המשתתף או צד ג'
כלשהו.

.2.5

כמו כן על המשתתף יהא לאשר שגילו מעל  18ולמלא את הפרטים הבאים :שם מלא ,טלפון
וכתובת דואר אלקטרוני.

.2.6

קשת אינה מתחייבת לפרסם כל תשובה שתישלח על ידי המשתתפים ,ותהא רשאית
לפרסם תשובות נבחרות יחד עם שם המשתתף בעמוד הפעילות ו/או באתר האינטרנט ו/או
בעמודים רשמיים של קשת ו/או ספק הפרס ברשתות חברתיות דוגמת פייסבוק ,לפי שיקול
דעת קשת .למשתתף שתשובתו לא פורסמה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי קשת ו/או ספק הפרס בקשר לאי-פרסום התשובה.

.2.7

ככל שהמשתתף לא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש ,לא יחשב כמי
שהשתתף בפעילות ולא יוכל לזכות בפרס .העברת פרטים מלאים ונכונים הינם באחריותו
הבלעדית של המשתתף.

.2.8

קשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך כאמור לעיל לצורך הפעילות ובהתאם
להוראות החוק ,לרבות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1981והמשתתף נותן הסכמתו
לשימוש זה.

.2.9

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

.2.10

המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן שישלח במסגרת הפעילות הינו מקורי ואינו מועתק
ו/או מפר זכויות של צד ג' כלשהו ,לרבות זכותו 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 לפי חוק זכות יוצרים
תשס"ח.2006-

בחירת הזוכים
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.3.1

.4

.5

הזוכים בפרס :בסוף תקופת הפעילות תבחר קשת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,את הזוכים עם התשובה היצירתית ביותר לפעילות שתפי תמונה
עם תכשיט ה PANDORA-האהוב עליך וספרי לנו עליו .הם יזוכו בפרס
ראשון או שני לפי שיקול דעת קשת .לא תהיה זכות ערעור על החלטתה של
קשת.

איתור המועמדים לזכייה
.4.1

את יצירת הקשר עם המשתתף שנבחר כזוכה יעשה ספק הפרס או מי מטעמו באמצעות
כתובת המייל ו/או מספר הטלפון אותם סיפק המשתתף.

.4.2

באם לא השיב הזוכה לפניית ספק הפרס ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  24שעות ממועד
שליחת הפנייה כאמור ו/או התברר שלא עמד בתנאי תקנון זה ,תהא קשת רשאית לבחור
זוכה אחר במקומו ,בהתאם לסעיף  4.1לעיל.

.4.3

קבלת הפרסים מותנית בהצגת ת.ז של הזוכה או תעודה מזהה אחרת .מובהר כי בלא הצגת
תעודה מזהה כאמור ,לא תוכל לממש את זכייתך .משתתף אשר זכה בפרס הראשון ,הכולל
השתתפות ביום צילומים ,זכייתו מותנית במילוי ואישור טופס הסכמה (בו פרטים אודות
מיקום ,מועד הצילומים ופרסום בתערוכה) .אם לא ייחתם הטופס ע"י המשתתף תוך 24
שעות מיום שליחתו ,הרי שרשאית קשת לבטל את זכייתו.

.4.4

משתתף שזכה בגיפטקארד יבחר בעת יצירת הקשר עימו לאיזה סניף מהרשימה שתסופק לו
הוא מבקש שהפרס יישלח..עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון
זה ,לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור ,לפרסום שמו והמידע אותו שלח לאתר במסגרת
שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו כן
לפרסום פרטיו האישיים כאמור ,למידע ששלח ולשימושו במסגרת שידור ו/או העמדה
לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה ,לרבות פרסום שם הזוכה באתר
האינטרנט ובאתר האינטרנט של ספקית הפרס .ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה
תנאי להשתתפות בפעילות.

הפרס
 10זוכים בפרס הראשון :יום צילומים מקצועי שיתקיים בתאריכים 6.9 ,3.9
ו 7.9-בכפוף לשינויים ,שתוצריהם יופיעו בתערוכה דיגיטלית באתר  , Makoוכן
כרטיס גיפט קארד בסך  ₪ 500למימוש בחנויות  ,PANDORAבתנאי הכרטיס; ו20-
זוכים בפרס השני :גיפט כארד בשווי  ₪ 200למימוש בחנויות  .PANDORAכרטיס
הגיפט קארד יחכה לזוכה באחד מסניפי הקונספט של  pandoraאליו ביקש הזוכה
לשלוח את הכרטיס בעת יצירת הקשר עימו.

.6

.5.1

הפרס אינו ניתן להמרה בפרס אחר ו/או בכסף.

.5.2

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

.5.3

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

.5.4

קשת לא תהא אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו.

.5.5

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף
כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה
או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.

כללי
.6.1

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

.6.2

קשת ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם אינה אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו
לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על
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כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח
וכיו"ב ,אשר יגרמו למשתתפים בקשר עם ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.
.6.3

קשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,על פי שיקול דעתה במקרה בו
יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את
היכולת להשתתף בפעילות או ממנה לערוך את הפעילות באופן תקין .כמו כן קשת תהא
רשאית לשנות את טיב ואופי הפעילות בכל עת.

.6.4

למען הסר ספק ,לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי ,כלפי קשת
ו/או ספק הפרס ,בקשר לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או
בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו לו עקב פעולות
כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.

.6.5

קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו
ו/או בקשר עמו 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.

.6.6

ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ,ספק הפרס ובני משפחותיהם.
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