תקנון לפעילות תו השעה חלילית
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.
במהלך תקופת הפעילות ,המשתתפים שיצברו את מירב הנקודות
יזכו בפרסים כמפורט בתקנון זה.

"משתתף"

בגיר מעל גיל  ,81שהשתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה.

"קשת"

חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ 18-831871-2 .מרחוב ראול ולנברג 82
רמת החייל ,תל אביב.

"ספק הפרס"

חלילית פ .גרינשפון ובניו בע"מ ע.מ 187414378

"אתר האינטרנט"

פורטל  makoאשר כתובתו היא www.mako.co.il

פרסים:

"הפרס"

פרס ראשון לזוכה אחד – שובר לרכישה בחלילית בשווי ₪ 8177
שובר דיגיטלי למימוש חד פעמי בחנות חלילית כיכר השעון יפו בלבד
או דרך אתר חלילית .ההנחה תינתן על מחירי מחירון מלאים ,ללא
כפל מבצעים והנחות .השובר בתוקף לשנה מתאריך הזכיה.
פרס שני ל  5זוכים  -אחת לשבועיים במשך  87השבועות
הראשונים של התכנית יחולקו  1אוזניות ל  1זוכים .מדגם
 CUSTOM STREETשל חברת beyerdynamicבצבע שחור.
סך הכול  8זוכים לכול אורך תקופת הפעילות.

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
 2.8משך הפעילות :החל מיום  88/73/88ועד סיום עונת התכנית אייל גולן (להלן" :תקופת
הפעילות").
 2.2ההשתתפות בפעילות הינה מגיל  11ומעלה בלבד.
 2.7על מנת להשתתף במשחק ולזכות בפרס על הגולש להתחבר עם הפייסבוק או גוגל ולהשאיר
פרטים להתקשרות.
 2.4תיאור הפעילות:
2.4.8

במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים לזהות ,מבין השירים שיוצגו להם ,מהו
השיר המתנגן ברקע .לכל משתתף יש  87שניות לזהות את השיר ו 4אפשרויות
לבחור מתוכן ,כאשר כל משחק מורכב מ 1שירים .כל תשובה נכונה מזכה את
הגולש ב 87נקודות וכל טעות מורידה  1נקודות .הגולש יכול להשתתף בפעילות
כמה פעמים שהוא רוצה במטרה לצבור כמה שיותר נקודות ולהגדיל את
הסיכויים שלו לזכות בפרס.

 2.1מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .3הזוכים
 7.8במהלך תקופת הפעילות ייבחר אחת לשבועיים זוכה אחד שצבר את מספר הנקודות הגבוה
ביותר –המשתתף שיהיה בעל הניקוד הגבוה ביותר יזכה בפרס; סך הכול יחולקו  1אוזניות
לאורך  87שבועות .בסיום תקופת הפעילות ייבחר משתתף אחד שצבר את מירב הנקודות
לאורך כל תקופת הפעילות ,והוא יזכה בפרס הסופי .במקרה שבו שני משתתפים יגיעו לאותה
תוצאה ,הראשון שהגיע אליה יהיה הזוכה.
 7.2מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה ,ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו.
 .4איתור המועמדים לזכייה
 4.8איתור הזוכה ייעשה באמצעות פרטי ההתקשרות שהמשתתף ציין.
 4.2קשת תעביר את שמם של הזוכים לספק הפרס לשם אספקת הפרס לאחר איתורם .איתור
הזוכים ייעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת המייל אותה סיפק המשתתף.
 4.7קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו
בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים ,או בכל מקרה אחר בו לא
ניתן לאתר את הזוכה באמצעות החשבון שבאמצעותו נרשם לפעילות.
 4.4באם לא הצליח ספק הפרס ליצור קשר עם הזוכה תוך  8ימים מיום שספק הפרס יצר עמו קשר
או אם התברר שלא עמד בתנאי תקנון זה ,תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו לפרס ולבחור
זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף  4לעיל.
 4.1קבלת הפרס תהיה במשרדי קשת ראול ולנברג  82רמת החייל ומותנה בהצגת ת.ז של הזוכה.
מובהר כי בלא הצגת תעודה מזהה כאמור ,לא תוכל לממש את זכייתך .אין אפשרות למשלוח
בדואר.
 4.8יובהר כי כול זוכה יוכל לזכות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות
 .5הפרס
 1.5פרס ראשון לזוכה אחד – שובר לרכישה בחלילית  -שובר דיגיטלי בשווי  ₪ 8177למימוש חד
פעמי בחנות חלילית כיכר השעון יפו בלבד או דרך אתר חלילית .ההנחה תינתן על מחירי
מחירון מלאים ,ללא כפל מבצעים והנחות .השובר בתוקף לשנה מתאריך הזכיה .במידה וישאר
עודף ,הזוכה ישאר ביתרת זכות בחלילית שאותה יכול לנצל עד לתום השנה.
 1.2פרס שני ל  5זוכים  -אחת לשבועיים במשך  87השבועות הראשונים של התכנית יחולקו 1
אוזניות ל  1זוכים .מותג האוזניות נקרא  CUSTOM STREETשל חברת beyerdynamic
בצבע שחור.
http://www.halilit.com/items/761632-Beyerdynamic-Custom-Street-White
http://north-america.beyerdynamic.com/shop/custom -street-black.html

 1.7סך הכול  8זוכים לכול אורך תקופת הפעילות( .סה"כ  8זוכים)
 1.4הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה .הפרס אינו ניתן לשינוי ,החלפה או להמרה בכסף או
בשווה כסף.
 1.1קשת 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.
 1.8ספק הפרס חלילית פ .גרינשפון ובניו בע"מ אחראי לטיב הפרס ,איכותו ו/או כל תקלה בו.
ולפי תנאי האחריות הנהוגים אצל הספק ,קשת לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו
ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו .הזוכה ו/או מי מטעמה פוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמה
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מכל טענה ,דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות ,שיבוש ו/או איחור במימוש
הפרס ו/או כל פגם אחר ,אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
 1.3מבלי 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
 8.8בהשתתפותו 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.
 8.2קשת 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.
 8.7קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון
זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8.4קשת 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.
 8.1למען 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.
 8.8קשת 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.
 8.3ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת ובני משפחותיהם.
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