
 )להלן: "הפעילות"( פעילות "ליפסטאר"תקנון 
הנך מתבקש לקרוא את תנאי התקנון עם הוריך ולקבל את הסכמתם לפני 

 ההשתתפות בפעילות 

 הפעילות  .1

"( ו/או אינסטגרם)להלן: " Instagramהפעילות תתרחש באתר ו/או באפליקציית  .1.1

 "(.מיוזיקלי)להלן: " Musical.lyבאפליקציית 

או לאינסטגרם במסגרת הפעילות יתבקשו המשתתפים להעלות סרטון מקורי  .1.1

 ליפסינק לשיר הנושא של הסדרה "ליפסטאר" יםלמיוזיקלי בו המשתתפים עוש

את שיר הנושא  ."(התוכן)להלן: " yeskidz#אותו תחת התיוג  (”Tag“)ו"לתייג" 

של נועה קירל, בעמוד  youtube -של הסדרה "ליפסטאר" יהיה ניתן להשיג בערוץ ה

  .yeskidzובעמוד המיוזיקלי של  yestvשל  youtube-ה

 עותק התקנון יהיה. yes.co.il אשר כתובתו: yesאתר תקנון הפעילות יפורסם ב .1.1

אשר עורכת את הפעילות ואחראית  בע"מ 1016ס.ח. ערוץ הילדים מצוי גם במשרדי 

, וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה "(עורכת הפעילותאו "" החברה)להלן: " עליה

 הרגילות. 

, המשתתף מודע לכך, כי החברה הינה האחראית לעיל ולהלן מהאמור לגרוע מבלי .1.1

  yesכלפי תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל תהיה לא ולמשתתףלפעילות הבלעדית 

 המוענק הפרס לרבות חלקם או כולם הפעילות לתנאי באשר מטעמה מיפי לכו/או 

 .שהיא צורה בכל לפעילות הקשור ובכל הפעילות סגרתבמ

 תקופת הפעילות .1

"תקופת )להלן:  15.1.17ועד ליום  1.1.17הפעילות תיערך בין התאריכים  .1.1

 (.הפעילות"

במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו כל המעוניינים, אשר דבר הפעילות הובא לידיעתם,  .1.1

ובפרט, בכפוף לעמידה בתנאי  סעיף  ליטול חלק בפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה

 ."(המשתתפיםלהלן )להלן: " 3 

שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את  הפעילותעורכת  .1.1

תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה אשר תתפרסם 

מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים . yesאתר ב

 כאמור.  פעילותמוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ה
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 השתתפות בפעילותלם תנאי .1

, יהיה הפעילותרק משתתף אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, מתחילה ועד לתום תקופת 

 : בפעילותזכאי לזכות בפרס 

ו/או אדם שהינו בעל היתר  ישראל, תושב ו/או אזרח 9מעל גיל המשתתף הינו אדם  .1.1

ו/או משתמש רשום  אינסטגרםברשום משתמש , שהינו שהייה חוקית בישראל

  .עמד בתנאים המפורטים בתקנון אשרמיוזיקלי, ב

 18טרם מלאו לו  הפעילותמובהר כי השתתפותו של אדם אשר עד תום תקופת 

 בפעילות"( תהיה מותנית בקבלת אישור בכתב להשתתפות הקטין קטיןשנים )"

חתום על ידי אחד מהוריו )או על ידי אפוטרופוס אחר( וכן צילום תעודת זהות של 

שר )או האפוטרופוס האחר( הכולל את ספח תעודת הזהות במסגרתו ההורה המא

 מצוין שמו של הקטין המשתתף.

 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה. .1.1

בהשתתפותו במשחק, מסכים המשתתף )וככל שהמשתתף הינו קטין, גם הוריו ו/או  .1.1

ו/או  החברה את הוראות תקנון זה וכן פוטר( לכל , לפי הענייןאפוטרופסיו החוקיים

 מכל אחריות ו/או טענה בקשר לפעילות ו/או לתקנון ו/או לבחירת הזוכה. yesאת 

 כללי הפעילות .1

 . ללא הגבלה ו/או מיוזיקלי, ת אינסטגרםומשתתף רשאי להעלות תוכן לאפליקצי .1.1

תהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים הפעילות ושליחתו לעורכת התוכן העלאת  .1.1

בתוכן כל שימוש חוקי, לרבות אך , לעשות בשמו של המשתתףהפעילות לעורכת 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה, הפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום, 

 התוכן. למען הסר ספק, העלאת לעורכת הפעילותומחיקה, וזאת כנכס השייך 

, לרבות ברשת האינטרנט ובשידורי תוכן בכל מדיה קיימתמהווה הסכמה לפרסום ה

בפרטי המשתתף לשם יחסי ציבור שתערוך עורכת , ולשימוש בתוכן הטלוויזיה,

ולא מובהר כי המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין השימוש בתוכן . הפעילות

ה יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דריש

 בתוכן.עבור שימוש  yes-ו/או מ הפעילותמעורכת לתשלום 

העלאת תוכן שאינו בבעלות המשתתף ו/או שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים ו/או  .1.1

אחרת  פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהיפגיעה בזכות מוסרית ו/או כלכלית ו/או 

מור תהיה על והאחריות המלאה בגין פרסום תוכן כא כלפי צד שלישי, הינה אסורה

אין באמור כדי למצות את זכויותיה  שולח/מעלה התוכן לאתר ועליו באופן בלעדי.

 בעניין זה. yesו/או  הפעילותו/או טענותיה של עורכת 

כל משתתף מצהיר כי אין בתוכן משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי, לרבות  .1.1

ו/או חוק  1981-שמ"אאך מבלי למעט מכלליות האמור, לפי חוק הגנת הפרטיות, הת
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 1965-ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1007-הגנת זכויות יוצרים, התשס"ח

 ו/או כל דבר חקיקה אחר. 

תכנים אשר אינם עומדים בהגדרת התוכן המופיעה לעיל, ו/או אשר יהיה בהם דבר  .1.5

בזכות של אדם אחר, בלתי חוקי, פוגע בלתי הולם ו/או מה מעליב ו/או בוטה ו/או 

הפוגע  תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל תוכן ,מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע

 באופן כזה או אחר יפסלו בצנעת הפרט ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור

 , ללא מסירת הודעה למשתתף.פעילותמה

תחשוד כי התוכן אינו מקורי ו/או המשתתף אינו רשאי  הפעילותבמקרה בו עורכת  .1.6

רשאית לפסול את  פעילות, תהא עורכת הפעילותלפרסם את התוכן במסגרת ה

 התוכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתתף.

את שמות  תהיה רשאית לפרסם הפעילותידוע למשתתף והוא מסכים כי עורכת  .1.7

, באופן פעילותופרטים נוספים הידועים לעורכת התכנים שהעלו המנצחים, ה

, לרבות ברשת האינטרנט פעילותובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של עורכת ה

 . ובשידורי הטלוויזיה

ההשתתפות בפעילות וקבלת מבלי לגרוע מהאמור, ידוע למשתתף והוא מסכים כי  .1.8

צעי תקשורת שונים, לרבות אך עשויים להיות מסוקרים באמכמפורט לעיל,  הפרס

, ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף yesלא רק לצורך קידומה של החברה ו/או 

רדיו ובעיתונות ו/או בכל ב, youtube-ב, facebook-את הסכמתו לסיקור זכייתו ב

 הבלעדי.   ןלנכון בהתאם לשיקול דעת ימצאו yes-ו החברהמדיה אחרת כפי ש

 הזוכהמועד ואופן בחירת  .5

ויעמוד בכל תנאי תקנון זה, יהא  בפעילותכל תוכן משתתף שיועלה מטעם משתתף  .5.1

למען הסר . החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בפעילות רשאי להיכלל

להשתתף  כל תוכן שהועלה על ידי משתתףלשר פאינה מתחייבת לאהחברה ספק, 

מכל סיבה  בפעילותלהשתתף תוכן משתתף ל לאפשרוהינה רשאית שלא  בפעילות

 1מהוראות סעיף הבלעדי, לרבות בגין הפרת אלו  , בהתאם לשיקול דעתהשהיא

 ידי המשתתף. לתקנון זה על

לחבר השופטים של  בפעילותיועברו התכנים המשתתפים  הפעילותבתום תקופת  .5.1

 (."חבר השופטים")להלן:  הפעילותעורכת 

הזוכה  , ייקבעהפעילותעד תום תקופת  בפעילותמבין התכנים המשתתפים שייכללו  .5.1

 בהתאם לאחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

כגון: בהתאם לבחירת חבר השופטים, בהתבסס על שקלול פרמטרים  .5.1.1

 .יצירתיותו מקוריותקריאטיביות, 

חבר השופטים יהיה רשאי, אך לא חייב, לכלול במסגרת שיקוליו  .5.1.1

 5.1.1המנויים בסעיף  לבחירת התוכן הזוכה, שיקולים נוספים לאלו

  לעיל.
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יובהר, כי חבר השופטים יהא רשאי לבחור את הזוכים בהתאם  .5.1.1

לשיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו נדרש לנמק או לפרט את החלטותיו 

או לעמוד בלוח זמנים כלשהו לצורך קבלת החלטותיו, ולמשתתפים 

ו ו/א הפעילותעורכת לא תהיה כל טענה או דרישה בגין האמור כלפי 

 .yesו/או כלפי  מי מנציגי חבר השופטים

בהתאם נקודות  1-10בין תמונה כל שופט רשאי להעניק לכל  .5.1.1

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.ולקריטריונים  שצוינו לעיל 

את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לשיקול דעתם  קיבל ושלתוכן שה המשתתף .5.1

 המוגדר את הפרס ם לקריטריונים שצוינו לעיל יקבלהבלעדי של השופטים ובהתא

 .להלן

החלטת חבר השופטים, בהתאם לשיקול דעתם, תהיה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת  .5.5

)להלן:  ההזוכ וכןאת התה שהעל ףתכריז על המשתת הפעילותעורכת  לערעור.

 ועל זכיית ההזוכ ףתודיע למשתת הפעילותעורכת . 19.1-ה ראשון(  ביום "ה"הזוכ

במסגרתה יתבקש הזוכה לשלוח את פרטי  האינסטגרםראשונה דרך  פניה באמצעות

לפרטי הזוכה ששלח  טלפון בשיחת מכן ולאחרהנייד שלו בהודעה פרטית חוזרת 

, ותצרף להודעת ההכרזה כתובת ("הודעת הזכייה")להלן: בהודעה פרטית כאמור 

פוסט הפעילות לאחר יצירת הקשר עם הזוכה, תפרסם עורכת  .דוא"ל ליצירת קשר

  .אינסטגרם ובפייסבוקעם פרטיו של הזוכה בזכייה 

עקב נסיבות  הפעילותתהיה רשאית לדחות את פרסום תוצאות  הפעילותעורכת  .5.6

של עורכת הפעלת מערכות המחשוב אתר ו/או בטכניות ו/או תקלה ו/או שיבוש ב

 .הפעילות

מהווה אינו מקורי ו/או הזוכה כי התוכן  הפעילותבמידה ויתברר לעורכת יובהר כי  .5.7

 אחרת כלפי צד שלישי הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי

, מכל סיבה שהיא הפעילותאינו רשאי לפרסם את התוכן במסגרת המשתתף כי ו/או 

, לפי שיקול דעתה הבלעדילחזור בה מהודעת הזכייה, רשאית  הפעילותתהא עורכת 

עבור למשתתף אחר אשר התוכן שפרסם לקבוע כי הזכייה ת תהיה רשאית והחברה

 .החברה, והכל על פי החלטת הפעילותיעמוד בתנאי 

 הפרס .6

ל והורה מלווה ו/או יחד עם נועה קירהזוכה שייבחר יזכה בחבילת נופש בלונדון  .6.1

חבילת הנופש כוללת: . 11.1.1017 - 11.1.1017אפוטרופוס אחר, בין התאריכים 

כוכבים  1שני לילות בבית מלון בדרגת אירוח למשך  כרטיס טיסה זוגי ללונדון

)שייבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה( ושני כרטיסי כניסה להופעה 

  .לונדון שבאנגליהבעיר  11.1-שבת השל הזמר ברונו מארס, שצפויה להתקיים ביום 

. כהמובהר בזאת כי אל הנסיעה יצטרף צוות צילום שילווה את נועה קירל ואת הזו .6.1

החומרים שיצולמו במהלך הנסיעה )להלן: הבעלים של כל עורכת הפעילות תהא 

. למען הסר ספק, עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות "(החומרים המצולמים"
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בחומרים המצולמים כל שימוש, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה, 

שקיימת היום  פלטפורמההפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום ומחיקה, בכל 

, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור בטלוויזיה, ברשת או צפויה להיות בעתיד

האינטרנט ובסלולר. מובהר כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין השימוש 

בחומרים המצולמים. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה שעניינה 

 עורכת הפעילות.בהם  שתעשהבחומרים המצולמים ובשימוש 

באחריות הוריו ו/או אפוטרופוסיו(  ,קטין וככל שהזוכה הינובאחריות הזוכה ) .6.1

 דרכונים בתוקף וביטוחים. לדאוג לכל דבר ועניין הקשור למימוש הפרס, לרבות

לכל עיכוב במועדי הטיסות ו/או יהיו אחראים ו/או מי מטעמה לא  פעילותעורכת ה .6.1

ו לטיב השירותים והאופן בו הם יינתנו לזוכה ע"י חברת ו/א לכל נזק שייגרם לזוכה

  .על ידי בית המלון ו/או על ידי יתר נותני השירותים או מי מטעמםהתעופה ו/או 

זוכה אשר לא יממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי  .6.5

ולא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור  אחר ו/או שווה ערך

  .yesכלפי עורכת הפעילות ו/או 

 נה אישית ואינה ניתנת להעברה.יה פעילותהזכייה ב .6.6

 אחריות  .7

ו/או  באינסטגרםלשימוש כאמור  אחריותלא תהיה כל  לחברהמובהר בזאת כי  .7.1

השימוש ואת , ועל המשתתף ו/או המבקש להשתתף לבדוק את תנאי במיוזיקלי

 .ו/או מיוזיקלי אינסטגרםהנהלים לשמירת פרטיות של 

רשאית בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות  פעילותעורכת ה .7.1

המפורטים בתקנון, לרבות מועד בחירת הזוכה, כמות  פעילותכל תנאי מתנאי ה

לנכון. כל  הפרסים ו/או מהותם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכל כפי שתמצא

 פעולה כאמור תחייב כל משתתף. 

תלויה, בין היתר, בתקינות  פעילותהמשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת ה .7.1

המערכות אפליקצית מיוזיקלי, אינסטגרם,  ו/או רשת האינטרנט, אתר

אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא  פעילותהממוחשבות וגורמים אחרים שלעורכת ה

, באופן מלא או פעילותרשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את ה פעילותעורכת ה

חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של 

 . פעילותה

אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות  פעילותלמען הסר ספק, עורכת ה .7.1

ות שתנקוט החברה הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעול

בגין תקלות. המשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים 

 והוצאות כאמור. 

לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד עורכת  .7.5

, בכל עניין פעילותו/או כל גוף אחר הקשור ב ןמטעמו/או מי  yesו/או  פעילותה
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, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות פעילותבעקיפין ב ודבר הקשור במישרין או

לאופן בחירת הזוכה, לניהול הפעילות, תוצאות הפעילות, האמור, בכל הקשור 

 וכל הכרוך בפעילות. מהות הפרסים, קבלת הפרסים

 כללי .8

יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או  פעילותמובהר כי רישומי עורכת ה .8.1

 בעניין זה.ולא תשמע כל טענה  ותפעילבמסגרת ה התוכןלקליטת 

 .ובמיוזיקלי אינסטגרםבתקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש  .8.1

שיפוט הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ה .8.1

 אביב בלבד. -המוסמכים במחוז תל הייחודית נתונה לבתי המשפטהבלעדית ו

 

 

  -בהצלחה לכולם  -


