
 

 טרה כריכי השףתקנון לפעילות: 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

מדוע יתבקשו לספר פעילות נושאת פרס במסגרתה המשתתפים  "הפעילות"
( 6) ששת. נבחרים לשנה "טרה" מגיע דווקא להם לזכות במוצרי 

, לפי שיקול דעתה ביותראת התשובה היצירתית  שיענו פיםהמשתת
     .בפרס ויזכ הבלעדי של קשת,

 בשעה 10.3.18-ה ש'ועד ליום  10:00 בשעה  12.2.18-' הבהחל ביום  "תקופת הפעילות"
20:00 . 

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

איר את פרטיו בהתאם להוראות תקנון גולש שהשתתף בפעילות והש "                                     משתתף"
 זה.  

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

  -חטיבת טרה -החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ "ספק הפרס"
 8771302נתיבות. מיקוד  392פארק תעשייה נ.ע.מ, ת.ד 

    www.mako.co.ilאשר כתובתו היא   makoפורטל "ר האינטרנטאת"

שוברים למימוש מגוון מוצרי טרה ברשתות  24פרס ראשון:  "הפרס"   

 .בפרס זה( 1)הנבחרות, כמפורט בנספח א'. זוכה אחד 

ימוש לחם ארז. תוקף משת רבפרס שני:  שובר למימוש מגש כריכים 
 .זוכים בפרס זה( 5 חמישה ).10.9.18הפרס עד ה

 

הפרס רשאית לשנות ו/או להחליף את  מובהר כי קשת ו/או ספק הפרס 
להוסיף מרכיביו ו/או ו/או ו ו/או את כמות)כהגדרתו לעיל( 

 נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  יםפרס ועלי

 

תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות 
 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. 

 ת בפעילותהשתתפו .2

יתבקשו במהלך תקופת המבצע, החברה תקיים פעילות נושאת פרס במסגרתה המשתתפים  2.1
על המשתתף להירשם לספר מדוע מגיע דווקא להם לזכות במוצרי  "טרה" נבחרים לשנה. 

ולמסור שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל תקפה, הכל בהתאם להוראות ולהנחיות שיופיעו 
 הפעילות.בעמוד 

 . תיעשה באמצעות אתר האינטרנט הפתוח לכולםההשתתפות  2.2

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע ע 2.3
לכך שהמידע שהעלה במסגרת הפעילות יפורסם בין היתר,  מכלליות האמור, להסכמתו

שמו, שר כי . בנוסף, המשתתף ו/או הזוכה מאהאינטרנט, וברשת הפייסבוקבטלוויזיה, באתר 

http://www.mako.co.il/
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דבר זכייתו ו/או רגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים 
באמצעי התקשורת השונים, לרבות, אך לא רק, בטלוויזיה )בתכנית ובפרסומות(, בעיתונות, 

 באתר האינטרנט והפייסבוק. 

הזוכה את הסכמתו  כמו כן, בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או 2.4
לפרסום ו/או צילום שמו, תמונתו ו/או ווידאו שלו, במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים 

 סעיף זה הינו תנאי להשתתפות בפעילות וזכייה בפרס. הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה.

 

 הזוכים .3

יותר ( משתתפים שענו את התשובות היצירתיות ב6) עד שישהבתום תקופת הפעילות ייבחרו  3.1
 , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת, והם יזכו בפרס.  2.1לשאלה המתוארת בסעיף 

מובהר כי, כל משתתף יוכל לזכות בפרס פעם  ( זוכים שונים.6) שישהסך הכל יחולקו פרסים ל 3.2
יובהר, כי אף אם משתתף יוכרז כזוכה, ויתברר כי כבר זכה . אחת בלבד במהלך הפעילות

 פרס, זכאותו תישלל והפרס יועבר לזוכה שאחריו. במהלך הפעילות ב

משתתף מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו.  3.3
 שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו, לא יוכל לזכות בפרס במסגרת הפעילות.

ל ובכפוף הזכאות של כל מועמד לזכות בפרס תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין הח 3.4
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 מעשה 
שאינו תואם לדין החל ו/או לתקנון זה ו/או בדרך שאינה הוגנת ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי 

 , מכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסביר של החברה.התחרות

הפרס אינו ניתן למכירה ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או בפרס אחר על  3.5
מראש ובכתב. הוראות תקנון זה יחולו על כל  ו/או ספק הפרס ידי הזוכים, ללא הסכמת החברה

 ם.נעבר של פרס כלשהו, בשינויים המחויבי

על אספקת הפרס ו/או לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או  םאחראי םאינו/או ספק הפרס קשת 
  בקשר עם כל תקלה אשר תתגלה בקשר אליו או במסגרתו.

 איתור המועמדים לזכייה  .4

( שעות מרגע בחירת הזוכה, ייצור ספק הפרס ו/או מי מטעמו קשר עם 72תוך שבעים ושתיים ) 4.1
 רטים האישיים שהזין. המשתתף הרלוונטי על פי הפ

ספק הפרס ו/או מי מטעמו ינסה ליצור קשר עם הזוכה באמצעות קיום שיחת טלפון בפועל  4.2
( שעות. 72( פעמים ובפרק זמן שלא יפחת משבעים ושתיים )3עמו, וזאת לפחות שלוש )

הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של ספק הפרס וייעשו 
 ם של שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות. במרווחי

בין היתר,  ,שלא עלה בידי ספק הפרס ליצור קשר עם הזוכה כמפורט בסעיף הקודםבמקרה  4.3
בשל העובדה כי אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר המשתתף בעת ההרשמה למבצע לא 

כייתו של הזוכה יהיו רשאים לבטל את ז וו/או מי מטעמ קשתאזי  היו נכונים או מדויקים,
ולנהוג בפרס בו זכה הזוכה המקורי לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות בחירת זוכה חדש 
בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה המקורי או כל 

  משתתף אחר בקשר לכך.

רת הפרס קשת או מי מטעמה ו/או ספק הפרס לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסי 4.4
לא יתאפשרו בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה 

 אחר בו לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.

 הפרס .5

המרה בכסף או שינוי, החלפה או לל הפרס אינו ניתן .הינה אישית ובלתי ניתנת להעברההזכייה  5.1
 .בשווה כסף

ס שומרות לעצמן את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת קשת ו/או ספק הפר 5.2
ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

 למשתתפים.
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מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  5.3
י שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או ו/או שלא למסור את הפרס לידי מ

 במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

ספק הפרס יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשלוח את הפרס באמצעות דואר ישראל  5.4
כי טופס  זוכהרשאי לדרוש מה ספק הפרסהיה י, ובמקרה כאמור ו/או באמצעות שליח

, ויד-מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על ויישלח אלי 'בנספח המצורף כההתחייבות 
כה, עפ"י שיקול וז כל לפסול םרשאייהיו  ספק הפרסו/או  קשתזאת כתנאי לשליחת הפרס. 

 .לא יעמוד בהוראות סעיף זה כהוהבלעדי, אם הז םדעת

יובהר כי מרגע שנמסר הפרס לדואר ישראל ו/או לשליח ויצא משליטת ספק הפרס, ספק  5.5
ס איננו אחראי לפרס שלא הגיע לזוכה בפרס באמצעות הדואר ו/או שליח, ולא תהיה לו הפר

 כל דרישה ו/או תביעה מאת קשת ו/או ספק הפרס בשל כך.

 

 פטור מאחריות .6

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או  6.1
, בכל הקשור ן, ומי מטעמן, עובדיהןהליה, מנו/או העוזרת לחברה תביעה כלפי החברה

. המשתתף מצהיר הו/או לזכייה ב ה, להשתתפות )או אי ההשתתפות( בפעילותוהמתייחס ל
 בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

לא ו/או ספק הפרס  קשתהינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ופעילות ההשתתפות ב 6.2
וסוג שייגרמו  באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין נהתישא

 .פעילותלמי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם ה

מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח פעילות בהשתתפותו ב 6.3
ם ישראל(, שביתה, פיגועים, אסונות טבע עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינ

קשת ו/או ספק וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי ב
, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או הפרס

 ו/או מי מטעמן.ס קשת ו/או ספק הפרתרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

ו/או על פי  על פי חוק מנהלמסור כל מידע אשר יידרש מ קשת ו/או ספק הפרס יהיו רשאים 6.4
 הוראה של רשות מוסמכת.

 כללי .7

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  7.1
השתתפותו בפעילות בלא התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל ב

שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל 
 דבר ועניין. 

קשת ו/או מי מטעמה ו/או ספק הפרס אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו  7.2
תקשורת  לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או

אחר, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, עיכובים, הפרעות, ניתוקים, נזקים, 
הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין 

 ו/או בעקיפין.

קנון קשת רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בת 7.3
 זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר  7.4
כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת 

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

סר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות למען ה 7.5
בהן תנקוט קשת ו/או ספק הפרס 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.
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הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה קשת תהיה  7.6
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.

הלי ועובדי קשת ובני משפחותיהם וכמו כן לעובדי ספק ההשתתפות בפעילות אסורה על מנ 7.7
 הפרס ובני משפחותיהם.

 נספח א'

 

 

 

 

 ניתן למימוש ברשתות:

-ה בעיר, חצי חינם, ויקטורי, יינות ביתן, רמי לוי, יש, יש חסד, קומג

אופ ישראל, מחסני השוק, רשת ברכל, אושר עד, זול ובגדול, שוק מהדרין, 

 עדן טבע מרקט.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 נספח ב'

 התחייבות הזוכה בפרס
 
 

 .בלשון נקבה פניההינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם  התצהיר
 
__________________ ת.ז. ________________, טלפון ______________, אימייל תום מטה ני החא

 מצהיר, מאשר ומתחייב כי: _______________, 
 

"( הוכרזתי כזוכה בפרס, והכל כמפורט ובכפוף להוראות הפעילות" )"שדרוג לארוחת ערבבמסגרת פעילות "
 תקנון הפעילות. 

 
תי את תקנון הפעילות והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי קרא

וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון  נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה יאיננ
 זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

 

 כמות ביחידות ברקוד מוצר

 2 7290002868996  'קוטג 250 גרם 5%

 2 7290000474502  250 - 5% לבנה גבינה

 2 7290102394821 גרם 200 28% חוזרת פתיחה נעם דק דק צ"גבנ

 1 7290102394845 גרם 200 9% חוזרת פתיחה נעם דק דק צ"גבנ

 2 7290000474076 )פ( ליטר 1 - 3% בקרטון חלב

 1 7290102396757 קרטון ליטר 1 שוקו

 , טבעיים מרינד זיתי עם 5% שמנת קרם גבינת
 1 7290001485026 גרם 200

 1 7290102396399 'ג 100 שוקולד מעדן - שמינייה מאגדת
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תביעות כלפי קשת ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם בקשר אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או 
עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי והנני פוטר אותם באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
 

עי התקשורת השונים, לרבות באמצ יםלהיות מפורסמ יםעשויזכייתי בפרס וכל אופן מימושו ידוע לי, כי עצם 
ידי קשת, ספק הפרס ו/או צד שלישי( ו/או ברשתות -)על ויזיה, בעיתונות ובאינטרנטוברדיו, בשילוט, בטל

 שמי, את פרטיי האישיים, , בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל,לפרסם ם, והנני מסכים ומאשר להחברתיות

לרבות במסגרת יצולמו ו/או יוסרטו, ככל ש ופיע,וכן צילומי ווידאו וסטילס בהם אני מ הסרטון, התכנים,
 .ם וזאת ללא תמורה כלשהיא, כספית או אחרתקידום מכירות שלה

 

 אם המשתתף הינו קטין, נדרש אישור של הורהו/אפוטרופסו

 

 אפטרופוס )במידה ונדרש( הזוכה                  

   שם פרטי ומשפחה

   מספר ת.ז.

   תאריך לידה

   כתובת מלאה

   טלפון + טלפון נייד

   כתובת דואר אלקטרוני

   חתימה

   תאריך החתימה

 

 * נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה. 

 

 
 


