
 

  2017 האח הגדול "המועמד שלי"תקנון לפעילות 
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

 .המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה רספנושאת  פעילות "פעילות"
 ,T5באמצעות אתר האינטרנט בפעילות יוכלו המשתתפים, 

מדוע המתמודד שלהם צריך לזכות  TOP5להכין רשימת 
 ת האח הגדול. בתכני

היצירתיות רשימות ה 5בתום תקופת הפעילות ייבחרו  
)רשימה אחת לכל מועמד( שיופיעו באתר ביותר  והמקוריות

mako .כהגדרתו  הבחירה תיעשה על ידי צוות אתר האינטרנט
 ., לפי שיקול דעתו הבלעדילןלה

 לזכות בפרס על הגולש להשאיר פרטי התקשרות. על מנת 
 פרס.במשתתף שלא השאיר פרטי התקשרות לא יוכל לזכות 

 תקנון זה. שהשתתף בפעילות בהתאם להוראות   ומעלה 13בן                                       "משתתף"

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

   co.il-http://www.t.5אשר כתובתו היא  T5 פורטל "אתר האינטרנט"

רשימות הנבחרות שיעלו לאתר מאקו, תיבחר חמשת המתוך  "הפרס"               
 בכרטיס זוגי לגמר האח הגדול.  היזכ רשימה אחת והיוצר שלה

 

      

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

 לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.החלוקה  1.2

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

 כללי –הפעילות  .2

 "(. הפעילות תקופת)להלן: " 26.06.2015ועד  14.03.2017משך הפעילות: החל מיום  2.1

 בלבד.ומעלה  13ל הינה מגיההשתתפות בפעילות  2.2

 השאיר פרטים להתקשרות.  ל על הגולש על מנת להשתתף במשחק ולזכות בפרס 2.3

 תיאור הפעילות:  2.4

להכין רשימה שמסבירה מדוע , T5באמצעות אתר האינטרנט המשתתפים, יתבקשו בפעילות 
ם כל עבגלריה  הרשימות יפורסמובתום התהליך מגיע למועמד המועדף עליהם לזכות בפרס. 

  . גולשיםשיצרו  רשימותהשאר 

 בכל הנוגע לזכויות יוצרים.  T5משתתף תהיה כפופה לתנאי כל הרשימה שיכין 

 

כל חומר שאינו מוסרי,  הפעילותהמשתתפים מתחייבים שלא לכלול בחומרים שמועלים לעמוד  2.5
ע, להעמיד פורנוגרפי, חומר שיש בו פגיעה ברגשות הציבור, במוסר, או שיש בהם להשפיל, לפגו

בים המשתתפים שלא להשתמש במילים /תמונות יכמו כן מתחי באור שלילי את המוצגים שבו.
פוגעניות ו/או מעליבות ו/או שיש בהם הוצאת לשון הרע . המשתתפים מתחייבים להימנע מכל 

  פגיעה בזכויות קנייניות ו/או אחרות של כל גורם שלישי כלשהו.

http://www.t-5.co.il/
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. משתתף שלא לאחר יצירת הרשימה השאיר פרטי התקשרותעל מנת לזכות בפרס על הגולש ל 2.6
 השאיר פרטי התקשרות לא יוכל לזכות פרס.

 המשתתפים יתבקשו לאשר את תקנון הפעילות.  2.7

 

ביותר ויוצריהם יזכו בפרס.  ריותוהמקו תהרשימות היצירתיו 5בתום תקופת הפעילות ייבחרו 
 .ל דעתו הבלעדיהבחירה תיעשה על ידי צוות אתר האינטרנט, לפי שיקו

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה  2.8
 הבלעדי.

 הזוכים .3

. וריות ביותר ויוצריהם יזכו בפרסוהמק תהרשימות היצירתיו 5בתום תקופת הפעילות ייבחרו  3.1
 הבחירה תיעשה על ידי צוות אתר האינטרנט, לפי שיקול דעתו הבלעדית.

 בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו.מודגש כי הזכייה  3.2

ת , יהיה עליו לממש א18במידה שהזוכה צעיר מגיל  .ומעלה 13התנאי למימוש הזכייה הינו גיל   3.3
 הפרס בליווי הורה או אפוטרופוס. 

 איתור המועמדים לזכייה  .4

 : שם מלא, דוא"ל, טלפון.פרטי ההתקשרות שהמשתתף ציין באמצעותייעשה  הזוכהאיתור  4.1

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו  4.2
אינם נכונים או  ם לפעילותנרש םבשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה שבאמצעות

 .מדויקים

 או אם מיום שקשת יצרה עמו קשר  שעות 12תוך עם הזוכה ליצור קשר קשת  הצליחובאם לא  4.3
תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו לפרס ולבחור זוכה ברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תה

  .לעיל 3אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

שלפי שיקול דעת עורכי אתר האינטרנט  רשימהתזהה  אם קשת פסילת משתתפים/זוכים: 4.4
 או פגיעה ברגשות הציבור,הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות, לשון הרע  גסויות, כולל

 לא ישתתף בפעילות ולא יוכל לזכות בפרס.  רשימהפורסם ויוצר התלא  רשימהה

ה, לרבות ובלא לגרוע צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זע 4.5
והטקסט אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה המלא מכלליות האמור, לפרסום שמו 

לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה טלוויזיונית ו/או מדיה אחרת וכמו כן 
ציבור לפרסום שמו והסיפור ששלח ולשימושו במסגרת שידור טלוויזיוני ו/או העמדה לרשות ה

ור מהווה תנאי באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמ
 להשתתפות בפעילות.

 הפרס .5

 הזוכה לדאוג להגיע לגמר באופן עצמאי.על  .28/03/2017הגדול ב האח  גמרל זוגי כרטיס 1.1

שנים, על מנת לזכות בפרס ולממש את הזכייה עליו לקבל את אישור  18-שהזוכה צעיר מככל  1.2
על מנת וכן לממש את הפרס בליווי הורה או אפוטרופוס.  הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו

לוודא הסכמת ההורים להשתתפות ומימוש הזכייה של הזוכה, יתבקש הזוכה למסור לקשת 
או מאפוטרופוס חוקי,  קשת תבקש אישור חתום בכתב מההוריםפרטי התקשרות עם הוריו ו

ככל שיהיה צורך בליווי ההורה/אפוטרופוס, יהיה זה  .המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו
 במסגרת הכרטיס הזוגי בו זכה הזוכה ולא יינתן כרטיס נוסף. 

המרה בכסף או ה או לשינוי, החלפל הפרס אינו ניתן .הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה 1.3
 .בשווה כסף

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  הלעצמ תשומר קשת 1.4
 הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכ 1.5
ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או 

 במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
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 כללי .2

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  2.1
ילות בלא שקרא התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפע

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

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 2.2
 ישאוירשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא 

באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו 
 למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון  תקשת רשאי 2.3
 די.הבלע הזה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 2.4
כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת 

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

או זכות כלשהי בקשר לפעולות  למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה 2.5
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.

רר במהלכה ובנוגע לכל שאלה שתתעו סופית בכל עניין הנוגע לפעילותה תהפוסק תהיהקשת  2.6
ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות,  הו/או בקשר עמ

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

 ובני משפחותיהם. T5,  ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת
 

הבלעדי, בכל שלב שהוא )בין במהלך   הדעתאת הזכות לפרסם, לפי שיקול  הלעצמ תשומר קשת 2.7
הפעילות ובין לאחריה(, באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון, 
פרטים אודות הפעילות ו/או הגולשים אשר השתתפו בפעילות ו/או הזוכים בפעילות וזאת ללא 

 שהוא לגולשים ובלי צורך בקבלת אישור הגולשים לכך.מתן כל תמורה מכל סוג 

 

 


