תקנון לפעילות תו הכוכב -דוריטוס
בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 .1הגדרות
"פעילות"

פעילות נושאת פרס המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה
המשתתפים מתבקשים לזהות ,מבין השירים שיוצגו להם ,מהו
השיר המתנגן ברקע .כל תשובה נכונה מזכה את הגולש בנקודות וכל
טעות מורידה נקודות .על מנת להשתתף במשחק ולזכות בפרס על
הגולש להתחבר עם פייסבוק או גוגל ולהשאיר פרטי התקשרות.
בתום תקופת הפעילות ,המשתתף שצבר את מירב הנקודות יזכה
בפרס כמפורט בתקנון זה.

"משתתף"

גולש באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט ושלח את
תשובתו בהתאם להוראות תקנון.

"קשת"

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

"ספק הפרס"

שידורי קשת בע"מ

"אתר האינטרנט"

פורטל  makoאשר כתובתו היא www.mako.co.il
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"הפרס"

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.
 .2הפעילות – כללי
 2.1משך הפעילות :החל מיום ראשון
הפעילות").

 29.10.17ועד יום שלישי

( 13.02.18להלן" :תקופת

 2.2על מנת להשתתף במשחק ולזכות בפרס על הגולש להתחבר עם הפייסבוק או גוגל ולהשאיר
פרטים להתקשרות.
 2.3תיאור הפעילות:
2.3.1

במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים לזהות ,מבין השירים שיוצגו להם ,מהו
השיר המתנגן ברקע .לכל משתתף יש  10שניות לזהות את השיר ו 4אפשרויות
לבחור מתוכן ,כאשר כל משחק מורכב מ 5שירים .כל תשובה נכונה מזכה את
הגולש ב 10נקודות וכל טעות מורידה  5נקודות .הגולש יכול להשתתף בפעילות
כמה פעמים שהוא רוצה במטרה לצבור כמה שיותר נקודות ולהגדיל את
הסיכויים שלו לזכות בפרס.

 2.4מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה
הבלעדי.

 .3הזוכים
 3.1בתום תקופת הפעילות ייבחר זוכה אחד אשר צבר את מירב הנקודות ,על פי
שיקול דעתה של קשת .לא תהיה זכות ערעור על החלטתה של קשת.
 3.2מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה ,ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו.
 .4איתור המועמדים לזכייה
 4.1איתור הזוכה ייעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת המייל ו/או מספר הטלפון אותם סיפק
המשתתף .
 4.2באם לא השיב הזוכה לפניית משרדי קשת ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  7ימים ממועד
שליחת הפנייה כאמור ו/או שלאחר איתור ויצירת הקשר עמו ,ו/או התברר שלא עמד בתנאי
תקנון זה ,תהא קשת רשאית לבחור זוכה אחר במקומו ,בהתאם לסעיף  3.1לעיל.
 4.3קבלת השובר מותנית בהצגת ת.ז של הזוכה או תעודה מזהה אחרת .מובהר כי בלא הצגת
תעודה מזהה כאמור ,לא תוכל לממש את זכייתך.
 4.4עצם 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.
 .5הפרס
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 5.1הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה .הפרס אינו ניתן לשינוי ,החלפה או להמרה בכסף או
בשווה כסף.
 5.2קשת 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.
 5.3קשת תהא אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו.
 5.4מבלי 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.
 .6כללי
 6.1בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את
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.
 6.2בפרטים ובמידע האישי שימסור המשתתף ובפרטים שייאספו ע"י קשת ו/או ע"י מי מטעמה
במהלך השימוש באפליקציה ,ייעשה שימוש בהתאם להוראות תקנון זה או לפי הוראות כל דין,
למטרות הבאות –
6.2.1

כדי לאפשר למשתתף להשתמש בשירות/אפליקציה ובתכנים
הכלולים בו;

6.2.2

כדי לזהות את המשתתף במהלך כניסות חוזרות
לשירות/אפליקציה וזאת כדי למנוע הזנה מחדש של הפרטים
בכל כניסה לשירות/אפליקציה.
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 6.3ת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת
הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא יישאו
באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר יגרמו
למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין.
 6.4קש רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון
זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6.5קש 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
מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.
 6.6למע הסר ספק ,לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי 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 להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.
 6.7קשת תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה 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.
 6.8ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ובני משפחותיהם.
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