
 

 

 

 :7102ולנטיינס  JUST DU:ETתקנון לפעילות 

 :הקדמה

ולנטיינס   JUST DU:ET" תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל תחרות גולשים בשם:
 )ביצוע זוגי( דואטביצוע  לעמוד הפייסבוק של מי און דה מייק להעלותבמסגרתה, מתבקשים המשתתפים  "7102

 לשיר לבחירתם

-מצע השבוע )ראשוןחדר במי און דה מייק, ביום בא בתמצית הדברים, נספר כי הזוכה בתחרות יקבל פרס הכולל:
. הזוכה יבחר את הסניף בו הוא ירצה אורחים 01לעד  ות( בסניף לבחירת הזוכה הכולל שימוש בחדר ללא עלרביעי
  לחגוג.

 הכללים וסעיפי התקנון:

רות כפופה להוראות התקנון שלהלן. במידה ומשתתף אינו מסכים לתנאים ולהוראות שהתקנון . ההשתתפות בתח0
 הוא אינו זכאי להשתתף בפעילות ו/ או לזכות בפרס.

 כלשהו במסגרת התחרות. סשנים אינו רשאי להשתתף בתחרות ו/ או לזכות בפר 01 -. מי שגילו קטן מ7

י רשת מי און דה מייק לרבות עובדים בסניפי הרשת ו/ או בני . ההשתתפות בפעילות ובתחרות אסורה על עובד3
משפחותיהם ממדרגה ראשונה. במקרה שעובד באחד מסניפי הרשת ו/ או בן משפחתו מדרגה ראשונה ישתתף 

 בתחרות ויזכה זכייתו תבוטל ללא קשר למועד הגילוי.

ליפקו גרופ, חברת ריצ׳קיד, גלעד . ההשתתפות בפעילות אסורה גם על העובדים במשרדים ובחברות הבאות: 4
 במידה ויהיו תדמית תקשורת, וויקד סטודיו ונותני החסות לפעילות

פרופיל תקין ותמונת פרופיל, וכי  . על המשתתפים לאשר כי הם בעלי פרופיל משתמש רשום באתר פייסבוק, בעל5
מיאון דה מייק בע״מ ו/או את מי  הם קראו, הבינו, מאשרים ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את חברת

מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה, לרבות הסניפים בזכיינות ועובדיהם, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
בקשר לתחרות ו/או לתקנון זה ו/או לתקלה כלשהי ככל שתקרה, בקשר לתחרות והם מוותרים בזאת על כל טענה 

 לה, בלא יוצא מן הכלל.ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בא

מי און דה מייק, ללא מגבלת זמן, לעשות כל  -השתתפות בתחרות מהווה הסכמה, אישור ורישיון המוענקים ל .6
לרבות לצורך יחסי  כתגובה לפוסט תחרותשימוש שתחפוץ טקסטים, בתמונות ובסרטונים אשר יעלו המשתתפים 

ציבור ופרסום, שמהווים חלק בלתי נפרד מהתחרות ו/או מכל תחרות דומה בעתיד. כלומר, בעצם ההשתתפות 
מי און דה מייק זכויות שימוש ורישיון, שאינן מוגבלות בזמן, ללא תמורה, לכל שימוש בחומרים  -בתחרות מוענקות ל

והסכמה לשימוש )לרבות מסחרי( בחומרים, בשם המשתתף,  האמורים ו/או חלקים ו/או קטעים מהם, ורישיון
בתמונתו, בפרטיו הביוגראפיים וכיוב'. המשתתף מוותר לצורך כך, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מי און דה 

מייק ו/או כל הפועל מטעמה ו/או בהרשאתה, לרבות בעילות של הפרת זכויות יוצרים, זכויות משדרים, זכויות 
 עים, זכויות מוסריות, זכות הפרסום וזכויות מכוח חוק ההגנה על הפרטיות.מבצ

. ההשתתפות בתחרות מהווה גם הסכמה לעמוד לבחירה ולשיפוט, תוך התחייבות שלא תהיה למשתתף ו/או מי 2
מזכייניה ו/או  מטעמו ו/או במקומו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מי און דה מייק ו/או נגד מי מעובדיה ו/או מי

 מי מטעמה באשר להכרעתה מי הזוכה.

. חברת מיאון דה מייק שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר ו/או לא לפרסם ו/או לא 1
להציג ו/או שלא לשתף בתחרות סרטון ו/או סרטונים שיועלו על ידי משתתפי התחרות מכל סיבה שהיא ולמשתתף לא 

משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות.  נה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.תהיה כל טע
למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה ואינו זכאי לפיצוי ו/או להסבר 

  מדוע נפסל.

מוד או שלא להעלות חומרים ו/או סרטונים עם הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד מהע למי און דה מייק. 9
תוכן שיתכן שעשוי להתפרש כפוגעני ו/או מבזה ו/או ככולל לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או מפר זכויות יוצרים ו/או 

 זכויות מבצעים ו/או זכויות אחרות ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.



 

 

 

י, למנוע ו/או לסיים השתתפות של משתתף בתחרות ו/או למי און דה מייק הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעד. 01
לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שלדעתה יש חשש סביר שמנע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן 
תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, 

תוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיש לה חשש שהמשתתף עקף את חוסר תום לב, שימוש ב
הוראות תקנון זה באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד 

שהי של הוראות תקנון עם ההשתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כל
 זה.

שמורה הזכות לקצר ו/או  למי און דה מייק 76.10-04.17.02 ות: התחרות תתקיים בין התאריכים:. תקופת התחר00
 הבלעדי. הת תקופת התחרות, על פי שיקול דעתלהאריך ו/או לשנות א

לא תישא בהוצאות שאינן  . חשוב לציין שהחברה רשאית אך לא חייבת להוסיף הפתעות ופינוקים מעבר לכתוב אך07
  מפורטות ו/או שולמו מבעוד מועד כגון: הזמנת אוכל ושתייה מעבר למה שהוחלט לתת לזוכה.

כמו כן, במידה והזוכה יתאם מועד למסיבה ויחליט לבטל ברגע האחרון )בטווח של שבוע לפני מועד האירוע( הרשת 
  פיצוי חליפי. וכה לא יקבל כלזתשמור לעצמה את הזכות לבטל את הפרס וה

  למען הסר ספק, בטווח של יותר משבוע ניתן יהיה להחליף את מועד האירוע בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי

. בסיום התחרות, הגולש שיקבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר מבין חבר השופטים של התחרות, יוכרז כזוכה 03
  בתחרות.

 הגדרתו במבוא לתקנון זה. . המנצח במקום הראשון יזכה בפרס כפי04

. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אף משתתף לא יהא זכאי להמיר ו/או להחליף את הפרס בשווה כסף ו/או 05
 בכל פרס או מוצר אחר.

חברת מיאון דה מייק רשאית לעכב הכרזה על זוכה ו/או מסירת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך  .06
 תחרות.אימות הזכייה ב

. המשתתפים בתחרות מצהירים כי ידוע להם שההשתתפות בתחרות אינה עבור קבלת גמול כספי ו/או אחר וידוע 02
 ומוסכם עליהם כי מי און דה מייק אין אחריות לפרס ו/או לטיבו.

רות . הזוכה בתחרות מתחייב לשתף פעולה עם מי און דה מייק ושותפותיה העסקיות ככל שיידרש, בקידום התח01
 באמצעי התקשורת והמדיות השונים לטובת קידום פעילות זאת בין אם בתקופת הפעילות ובין אם אחריה.

מי און דה מייק בפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי בעמוד הרשמי של  . שם הזוכה יפורסם09
לכך, לרבות לפרסום תמונתו לצד  של החברה, ובהשתתפותו בתחרות מאשר ומביע המשתתף את הסכמתו המלאה

  שמו.

רק הודעה רשמית מאת מי און דה מייק מהווה אישור זכייה לצורך קבלת הפרס, בכפוף לעמידת הזוכה  .71
ימי עסקים ממועד קבלת ההחלטה ע״מ  3נציגי החברה יצרו קשר עם הזוכה בתוך  בקריטריונים על פי תקנון זה.

ת הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס. להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת א
שעות ממועד קבלת ההחלטה בהתאם לפרטים  74במידה ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם זוכה במשך 

שמסר המשתתף, אזי החברה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף ולמשתתף לא תהיה 
ו תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. למרות האמור, החברה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, כל טענה א

  להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.

  . מובהר בזה כי ככל שפרס כלשהו יהיה חייב במס, הרי שסכום המס יחול על הזוכה בפרס באופן בלעדי.70

. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה 77
את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל 

ה לא יהיה רשאי זוכה לדרוש מאת החברה להמיר יובהר, כי בשום מקר טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.
  את הפרס בפרס אחר, או לקבלו בכול מחיר במידה ובוטל ואו נמצא כי המשתתף פסול מלקבלו.



 

 

 

. במקרה שזכייה של זוכה בוטלה מכל סיבה שהיא מיאון דה מייק תהיה רשאית להעביר את הפרס למשתתף 73
 עתה ובחירת חבר השופטים.אחר, אשר עומד בתנאי תקנון זה ע״פ שיקול ד

. זוכה שלא יהיה באפשרותו לממש את הפרס בו זכה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או פרס חלופי 74
 ו/או אחר ויהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בנוגע למימוש ו/או קבלת הפרס.

אינן חסינות מטעויות ו/או תקלות. חיילים מצייצים ומי און  . השתתפות בתחרות נסמכת על מערכות מחשב, אשר75
דה מייק ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות כי ההשתתפות בתחרות תקוים ו/או תירשם ללא תקלות או שגיאות 

 ולמשתתף בתחרות לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כתוצאה מכך, כלפי מיאון דה מייק ו/או מי מטעמה.

סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל,  . ארעה תקלה, מכל76
שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, כדי למנוע 

כלפי ממשתתף מלהשתתף בתחרות, לא תהא למשתתפים או למבקשים להשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
מי און דה מייק ו/או מי מטעמה. מיאון דה מייק ו/או מי מטעמה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש 

לשפות משתתף כלשהו או מי שביקש להשתתף או אדם אחר, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לו 
 כתוצאה מהשתתפותו או אי השתתפותו בתחרות.

לה שתפגע בהתנהלות התקינה של התחרות, חברת מי און דה מייק תהא רשאית, על פי שיקול . במקרה של תק72
 דעתה הבלעדי, להחליט לבטל ו/או לשנות ו/או לקצר ו/או להאריך ו/או לבצע כל פעולה בקשר עם התחרות.

חרות לרבות מי און דה מייק ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לאי הצלחה להשתתפות בת. מובהר כי 71
בנסיבות בהן משתתף נחסם מהשתתפות בידיעתו ו/או שלא בידיעתו לרבות בכל מקרה של תקלה טכנית ו/או אחרת 

 שתמנע השתתפות.

מי און דה מייק ו/או מי מטעמה לא תישא דית של המשתתף, ו. השתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלע79
ן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשור במישרין או בעקיפין עם באחריות לכל נזק )לרבות נזק בגוף(, הפסד, אובד

התחרות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או 
 רשת המחשבים ו/או התקשורת.

פי שיקול דעתן -הגבלה ועל . מיאון דה מייק ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף לגרוע, לשנות, ללא31
החברה תהא רשאית לבטל  הבלעדי, אופי התחרות, וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פרסים במסגרתה. כמו כן,

 71-את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בתחרות היתה נמוכה מ
ילות זדונית אחרת ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה משתתפים שונים ויחדניים, ו/או בעקבות זיופים ופע

  כלפי החברה בגין ביטול התחרות כאמור.

און דה מייק שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפעול  יקנון זה לעיל, מ. על אף כל האמור בת30
תנאי תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת התחרות, לשנות את  –כלהלן 

בתחרות ואף לסיים את התחרות בטרם עת ו/או מבלי להכריז על זוכה ולמשתתפים בתחרות לא תהא כל טענה ו/או 
 דרישה ו/או תביעה בנדון.

תתפים מי און דה מייק לא תהיה אחראית לשום פרסום לתחרות, בכל דרך ו/או מדיה, שיבוצע על ידי מש. 37
בפייסבוק, לרבות על דרך שילוב קישורים לעמוד המשתתף בתחרות, בפורומים שונים,  ת ו/או אוהדי העמודיםבתחרו

תיוגי גולשים ומשתמשים אחרים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר באינטרנט, אשר ישולבו על ידי 
 המשתתפים בתחרות.

מי און דה מייק ו/או כלפי מי ו/או דרישה כלפי טענה . מובהר כי למשתתפים בתחרות לא תהא כל תביעה ו/או 33
מי  -מטעמה בקשר עם קביעת המשתתפים ו/או קביעת ו/או בחירת הזוכה, ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה ל

 און דה מייק ו/או למי מטעמה בלבד.

ה לצורכי שעשוע . המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בתחרות מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו בתחרות הנ34
מי און דה מייק ומארגני התחרות היא סופית, חלוטה, מחייבת, בלתי ניתנת לשינוי ו/או תביעה ו/או וכי הכרעת  -לבד ב

לערעור ומחייבת, כי יתכן שיפלו טעויות, לרבות טעות בשיקול דעת, בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה 
 ה לכל תביעה או טענה או דרישה.השתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות עיל



 

 

 

. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות מי און דה מייק על פי כל דין, המשתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את מי 35
און דה מייק, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור 

אשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין בתחרות, מיד עם דרישה ר
וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי 

י, בגין הפרת הוראות תקנון זה המשתתף, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שליש
 ו/או הוראות החוק על ידי המשתתף.

בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות,  .36
או בכל אמצעי פרסום אחר לרבות ברדיו ו/או במסירת מידע בטלפון, לרבות באמצעי  בין אם באתר החברה, בפייסבוק

  דבר ועניין. התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל

. הדין החל על תקנון זה ועל התחרות וכל הנובע וקשור בהם, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית 32
תקנון זה, לתחרות ולכל הקשור בהם, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך  בכל מחלוקת הקשורה לתנאי

 אביב בלבד.-בתל

. לצורך הנוחות, בתקנון זה להלן, השימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון 31
 זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר והעניין.

 
 ה.בברכה ובהצלח

 תתכוננו להפוך לכוכבים!
 מי און דה מייק

 


