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תקנון פעילות השתתפות בצילומי הסדרה ג'ינג'י
 .1כללי
די.בי.אס .שרותי לווין ( )1991בע"מ (" )"yesתקיים פעילות לצורך בחירת גיבור הסדרה "ג'ינג'י" ("הסדרה")
בהתאם להוראות ולכללים המפורטים בתקנון זה ("הפעילות").
 .2פרשנות
.1.1

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

.1.1

החלוקה לסעיפים וכותרות הנם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

 .3תקופת הפעילות
.1.1

הפעילות תחל ביום  .1..1.1.10ותסתיים ביום "( 11..1.1.10תקופת הפעילות").

.1.1

 yesשומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות ,להקדימה או להאריכה ,ללא
הודעה מראש.

 .4מטרת הפעילויות:
מטרת הפעילויות הנן:
.1.1

למצוא את כוכב הילדים הבא שישחק בסדרה את הגיבור ג'ינג'י וזאת בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של
 yesמלהק הסדרה ("המלהק") וערוץ ג'וניור ("הערוץ").

.1.1

הפקת קליפ ו/או סרטון על ידי  ,yesהמורכב מסרטונים ו/או קליפים שמגדירים את המשתתף כ"ג'ינג'י"
("הסרטון" ו/או "הקליפ")  ,שיישלחו על ידי המשתתפים (בהתאם להנחיות כפי שיפורט באפליקציה) ,הכל
בכפוף לשקול דעתם הבלעדי של  ,yesהמלהק והערוץ .תנאי הפעילות

.1.1

בפעילות זכאים להשתתף ילדי לקוחות  yesהמעוניינים להשתתף בפעילות ,אשר הינם בטווח הגילאים
 ,11-11בגובה של  1.0.ס"מ והכל כמפורט בדף הפעילות שכתובתו"( yes.co.il :דף הפעילות") ואשר
הוריהם אישרו להם להשתתף בפעילות וחתמו על אישור הורים המצ"ב לתקנון ומסומן כנספח א'
("המשתתף").

.1.1

המעוניינים להשתתף בפעילות במהלך תקופת הפעילות ,יכנסו לאפליקציית "ג'ינג'י" הזמינה לבעלי
סמארטפונים עם מערכת הפעלה  iOSאו אנדרואיד ("האפליקציה") המשתתפים יוזמנו להכין "כרטיס
שחקן" ובכללו גם הכנת סרטון קצר והכל ,בהתאם להנחיות מלהק הסדרה ("המלהק") כפי שימסרו
באפליקציה עצמה במסגרת טופס ההרשמה.

.1.0

לא תתאפשר השתתפות בפעילות לרבות הגשת מועמדות לאודישנים מבלי למלא אחר טופס ההרשמה
המצוי באפליקציה ומבלי לאשר את תנאי תקנון זה ובכללו חתימה על נספח א' לתקנון .המשתתף יצטרך
לעלות סרטון שהכין כאמור בסעיף  4לעיל.

 .5בחירת הזוכה
.0.1

במהלך תקופת הפעילות ,מבין המשתתפים ,יבחר המלהק בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כמות
משתתפים שייקחו חלק במבחני בד מצולמים ("אודישנים") .מבין המשתתפים שייקחו חלק באודישנים או
מבין מועמדים אחרים לתפקיד אשר השתתפו בפעילות ,יבחר המלהק ,בהתאם לשיקול דעתו המקצועי
והבלעדי זוכה אחד ויחיד אשר ישתתף בצילומי הסדרה אשר יתקיימו בחודש אפריל "( 1.10הזוכה" ו-
"הזכייה") .היה ויבחר זוכה מבין משתתפי האודישנים ,אזי מועד מימוש הזכייה כפוף לשינויים בהתאם
ללוחות הזמנים של הפקת הסדרה ("ההפקה") או אילוצים אחרים .יודגש ,כי החל ממועד בחירת הזוכה
על ידי המלהק ,האחריות על הפעילות תחול על הערוץ וההתנהלות בכל הקשור לצילומים תהיה מול
הערוץ בלבד.
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.0.1

 yesשומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את הפעילות ותנאיה וכן את הזכאות להשתתפות על
פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תקום כל טענה ו/או תביעה כלפי  yesבקשר לכך .הנוסח
העדכני והמחייב של התקנון יופיע באפליקציה ובמשרדי  yesו/או בדף הפעילות כמפורט להלן.

.0.1

ההשתתפות בפעילות לרבות באודישנים כפופה לתנאים ולדרישות כפי שיקבעו על ידי ההפקה
והמשתתף מצהיר כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

.0.1

 yesשומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ,לשנות או לבטל את תנאי הזכייה ,את מועדי מימושה,
ולהציע זכיה חלופית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.0.0

ההודעה לזוכה תימסר על פי שיקול דעתה הבלעדי של .yes

.0.5

במידה והזוכה לא ראה/קיבל את ההודעה על זכייתו בפעילות yes ,לא תהא אחראית לכך ולזוכה לא
תהא טענה כלפי .yes

.0.5

לא אותר הזוכה המקורי בתוך  11שעות וזאת חרף מספר ניסיונות סבירים לאתרו ו/או לא עמד הזוכה
המקורי באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או הזוכה לא קיבל הודעה על זכייתו כאמור,
תועבר הזכייה לזוכה אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של ההפקה ("הזוכה החלופי") .במקרה זה
תתבטל זכאותו של הזוכה המקורי.

.0.1

מימוש הזכייה מותנה בחתימת אפוטרופוסיו החוקיים של הזוכה ,על נספח א' לתקנון זה.

.0.9

הזכייה הנה אישית למשתתף הזוכה בלבד ואינה ניתת להסבה ,לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא בכסף
ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

.0.1.

הזוכה מצהיר בכך כי אין לו מניעה משפטית ו/או אחרת מלממש את הזכייה .זוכה אשר מסיבה כלשהי לא
יוכל לממש את הפרס או חלקו לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או אחר או לפרס חילופי ולא תקום לו כל
טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

.0.11

ההשתתפות בפעילות וזכייתו של המשתתף עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת שונים ,לרבות אך
לא רק לצורך קידום מכירותיה של  ,yesובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור
זכייתו בכל מדיה ובכל דרך כפי ש yes-תמצא לנכון.

.0.11

 yesשומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון אם על פי
שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף בפעילות משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הדין.

 .6הצהרות ואישורי המשתתף:
המשתתף מצהיר ומאשר כי:
.5.1

צילם את הסרטון ו/או יצר את הסרטון ו/או השתתף בסרטון.

.5.1

הסרטון הוא מקורי; פרי מחשבתו העצמאית של המשתתף אשר אינו העתיק אותו כולו או כל חלק ממנו
מיצירה אחרת.

.5.1

הפרטים שציין המשתתף אודותיו באפליקציה ,כולל שמו וכתובת הדוא"ל שלו ,הינם נכונים ומדויקים.

.5.1

הוא משתתף בפעילות בתום לב וצירף את הסרטון במסגרת הפעילות בתום לב ,ללא כוונה לפגוע באדם
אחר ו/או ברכוש ומתוך זהירות והתחשבות ברגשותיהם ורצונותיהם של אנשים שקשורים לסרטון ו/או
משתתפים בו.

.5.0

אין בסרטון שום דבר שפוגע ו/או נועד לפגוע בנו ו/או במישהו אחר .בין היתר ,אין בסרטון לשון הרע,
פגיעה בזכותם של אחרים לפרטיות ו/או הפרת זכויות אחרות ,לרבות ,בין היתר ,פגיעה בקטינים ,חסרי
ישע ,ניצול ו/או התעללות באדם ו/או בבעל חיים ,תועבה (כולל גם פורנוגרפיה) ,תיעוד של מעשים
פליליים ,יצירות המוגנות בזכויות יוצרים ,כולל גם שירים ו/או תוכנות פוגעניות ,כגון ,וירוסים.
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.5.5

במועד אישור תקנון זה הינו הבעלים של כל הזכויות בסרטון ,שבכוונתו להעלות במסגרת הפעילות.

.5.5

אם הינו יוצר הסרטון ו/או שתרם במידה כלשהי ליצירת הסרטון ,המשתתף מוותר באופן סופי ובלתי חוזר
על כל זכויותיו  ,כולל גם זכויות יוצרים ,זכויות מבצעים וזכויות מוסריות (זכות לקרדיט וזכות לשלמות
היצירה) בקשר עם הסרטון.

.5.1

קיבל את הסכמתם המפורשת של כל מי שהשתתפו בסרטון ו/או יצרו את הסרטון ו/או תרמו ליצירת
הסרטון לכך שזכויות היוצרים ו/או זכויות המבצעים ו/או זכויות מוסריות (זכות לקרדיט וזכות לשלמות
היצירה) שלהם בקשר עם הסרטון עברו באופן סופי ובלתי חוזר מבעלותם לבעלותו המלאה והבלעדית,
ללא תמורה ולפי כל תנאי תקנון זה.

.5.9

קיבל הסכמתו המפורשת של כל מי שהשתתף בסרטון ו/או יצר את הסרטון ו/או תרם ליצירת הסרטון לכך
שהזכויות המוסריות שלו בקשר עם הסרטון (זכות לקרדיט וזכות לשלמות היצירה) – ככל שהללו עומדות
לטובתו ,לפי דין – לא ימומשו כלל וכלל.

.5.1.

בהתאם לכך ,בכוחו להעביר את כל הזכויות בסרטון מבעלותו לבעלותו המלאה והבלעדית של המפיק עם
צירוף הסרטון לפעילות וכי המשתתף מאשר למפיק בזאת באופן סופי ובלתי חוזר ,שעם צירוף הסרטון
לפעילות יעברו כל הזכויות בסרטון מבעלותו לבעלות המפיק.

.5.11

קיבל את הסכמתם המפורשת של כל מי שמידע ו/או פרט מזהה אודותיהם כלול בסרטון ,במישרין ו/או
בעקיפין ,ו/או עלול לפגוע בזכותם לפי חוק הגנת הפרטיות ו/או בזכותם לפי חוק איסור לשון הרע ו/או
בזכות אחרת שלהם לפי דין ,לכך שהסרטון יצורף לפעילות ויעשה בו כל שימוש על ידי המפיק.

.5.11

כל ויתורי המשתתף על זכויותיו וכן וויתורי הצדדים האחרים על זכויותיהם ביחס לסרטון כולו וכל חלק
ממנו ניתנו באופן סופי ובלתי חוזר שלא כנגד תמורה ,תשלום ,פיצוי ו/או תמלוג מסוג כלשהו.

.5.11

אם אדם מקרב המצולמים בסרטון ו/או מיוצרי הסרטון ו/או צד שלישי יודיעו לנו ,כי לא ידעו על הסרטון
ו/או לא הסכימו לכך שהזכויות בסרטון יעברו לבעלותנו ו/או לא ויתרו על זכויותיהם המוסריות ו/או יתנגדו
בדרך כלשהי לשימוש בסרטון ,המשתתף יישא באחריות לכל נזק מכל סוג ,שייגרם ל yes-ולכל צד נוסף
עקב כך ,לרבות גם הוצאות משפטיות ,פיצויים וכל נזק ישיר ו/או עקיף ,ללא הגבלת סכום.

.5.11

משצרף המשתתף את הסרטון לפעילות באמצעות האפליקציה yes ,עשויה אך אינה חייבת – לעשות
שימוש בסרטון ו/או בחלק הימנו בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והסופי ,ללא כל זכות ערעור ו/או השגה
מצד המשתתף.

.5.10

הוא משתתף בפעילות על אחריותו הבלעדית.

 .7זכויות  yesבסרטונים ובאודישנים
.5.1

במועד העלאת המשתתף את הסרטון לפעילות ,הוא המועד שבו יועלה הסרטון של המשתתף לשרת
מחשב בבעלות  yesו/או המופעל עבור  yesבקשר עם הפעילות באמצעות ערוץ סגור באתר youtube
("השרת" ו" -ערוץ הפעילות") ,יעברו כל הזכויות בסרטון מבעלות המשתתף לבעלות  yesהמלאה
והבלעדית.

.5.1

 yesו/או המלהק ו/או הערוץ יהיו רשאים לעשות כל שימוש בסרטונים שהועלו על ידי המשתתפים ו/או
בחלקים מהם ו/או באודישנים ולנהוג בהם מנהג בעלים לכל דבר ועניין ,ללא כל הגבלה ,ובכלל זה ,בין
היתר ,להעתיקם ,לפרסמם ,לשדרם בכל דרך ואופן הידועים היום ו/או שיתגלו בעתיד ,להעמידם לרשות
הציבור (למשל ,ברשת האינטרנט) ,להשכירם ו/או ליצור להם יצירות נגזרות ,לערוך ו/או לקטוע אותם
בכל מידה ואופן ולהשתמש בכל חלק מהם לפי שיקול דעתם הסופי והמוחלט ,ללא הגבלה כלשהי,
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בישראל וברחבי תבל והכל בכפוף להסכמת אפוטרופוסיך החוקיים שיחתמו על נספח א' המצ"ב לתקנון
זה.
.5.1

לשם השגת מטרת הפעילות  yesמעוניינת לקבל לידיה את הבעלות בכל הזכויות בסרטון של המשתתף
וכן לקבל מידיו הצהרה מפורטת ,לפיה – כל מי שהשתתף בסרטון ו/או נטל חלק ביצירתו ו/או שיש מידע
אודותיו בסרטון ו/או ששמו נזכר בסרטון ו/או שזכות שלו עלולה להיפגע עקב שימושנו בסרטון ,הסכים
שהסרטון יועבר לבעלות ולשליטתה הבלעדית של  yesאשר תוכל לעשות בסרטון כל שימוש ,ללא תשלום
כל תמורה או תמלוג אחר למשתתף ולמשתתפים אחרים בסרטון.

.5.1

 yesתעניק למשתתף רישיון לא בלעדי ולא ייחודי להשתמש בסרטון שימוש בעל אופי פרטי ואישי בלבד,
כאמור להלן.

.5.0

המשתתף מעביר בזאת העברה מלאה ובלתי חוזרת את כל זכויות היוצרים ו/או המבצעים שיש לו בסרטון
ו/או באודישן לידי  yesוהערוץ אשר יהיו רשאים לנהוג בהם מנהג בעלים לכל דבר ועניין בכל עת ובכל
מקום בעולם.

 .8מותר למשתמש לעשות שימוש בסרטון רק למטרה אישית ,פרטית ולא כנגד תמורה
.1.1

ממועד צירוף הסרטון לפעילות  yesתתיר למשתתף להמשיך ולהשתמש בסרטון וזאת לטובת מטרה
בעלת אופי פרטי ואישי בלבד .שימוש בסרטון כנגד תשלום תמורה כלשהי ו/או למטרה מסחרית ו/או
למטרת רווח ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או למטרת מיתוג ו/או קידום – אסורה למשתמש.

.1.1

בהתאם לאמור ,לדוגמא ,המשתמש אינו רשאי להתיר לאף אדם אחר להשתמש בסרטון ,ואינו רשאי
לגבות כל תשלום בגין שימוש בסרטון.

 .9דברים ש yes-אינה אחראית להם
.9.1

 yesאיננה אחראית לתוכנם של הסרטונים – בהם יוכל המשתתף לצפות באפליקציה.

.9.1

 yesאיננה אחראית לתוכנם של פרסומות שיוצגו באפליקציה.

.9.1

 yesאיננה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתתף ו/או למשתתפים בסרטון עקב השתתפות
המשתתף בפעילות.

.9.1

המשתתף והמשתתפים בסרטון מוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד  yesבגין כל נזק שחלילה
ייגרם למשתתף ו/או להם בקשר עם השתתפות המשתתף בפעילות.

.9.0

 yesאיננה אחראית כלפי המשתתף וכלפי המשתתפים בסרטון לכל נזק כספי ו/או תדמיתי ו/או נפשי ,בין
ישיר ובין עקיף (תוצאתי) ,שייגרם בקשר עם הזכייה ו/או ההשתתפות בפעילות ו/או תחולתו של תקנון זה
כלפי המשתתף ו/או כלפי המשתתפים בסרטון ו/או שימוש המשתתף באפליקציה.

.9.5

 yesאינה אחראית על הצילומים מכל צורה שהיא וזאת ,החל ממועד בחירת הזוכה על ידי המלהק כאמור
בסעיף  5.1לעיל.

.9.5

אם למרות האמור לעיל יקבע על ידי רשות ו/או ערכאה שיפוטית אחרת ,כי  yesאחראית לנזק כלשהו,
מוסכם ,כי האחריות מוגבלת עד לסך של ( 0חמישה) שקלים חדשים בלבד כלפי המשתתף בלבד.

.9.1

הן המשתתף והן המשתתפים בסרטון מוותרים על זכותם לתבוע ביטול תחולתו של תקנון זה (כולו או
חלקו) ו/או זכותם למנוע ,לעצור ,לבטל ו/או להגביל בכל דרך את הפקת היצירות ו/או הסרטון ,פרסומם,
שידורו ,הפצתו ו/או ניצול כל זכות מזכויותינו ביחס לסרטון ו/או ביחס ליצירות.

.9.9

איננו אחראים לתוצאותיה של תקלה בשרת ,לרבות ,בין היתר ,במקרה שהתקלה תוביל לאבדן הסרטון
שלך ו/או לאבדן מידע אודותיך.

0
.9.1.

אם עקב תקלה בשרת יאבדו ל yes-מידע אודות המשתתף ו/או הסרטון שצירף לפעילות והדבר ייוודע
למשתתף באמצעות הערוץ של הפעילות או בדרך אחרת ,על המשתתף ליידע את  yesעל כך באמצעות
הדוא"ל שלנו שכתובתו"( yesclub@yes.co.il :הדוא"ל של .)"yes

.9.11

 yesאיננה אחראית לתוצאותיה של כל תקלה ,טעות ו/או כשל שיארעו בקווי תקשורת ,אמצעי תקשורת,
האפליקציות ,רשת האינטרנט ,רשתות סלולאריות ,רשתות טלפון קווי ו/או אלחוטי ו/או אמצעים אחרים.

.9.11

ההשתתפות בפעילות תלויה לחלוטין בתקינות ובזמינות של אמצעים רבים ,כולל גם האפליקציות ,ספקי
תקשורת ,ספקי אינטרנט ,רשתות סלולריות ,רשתות טלפון קווי ו/או אלחוטי ,אשר  yesאיננה אחראית
בכל דרך לפעילותם .על כן yes ,איננה נושאת ב אחריות לנזק ,ישיר ו/או עקיף ,כולל גם הוצאות מכל סוג,
בקשר עם תקלות באמצעים.

.9.11

המשתתף פוטר את  yesואת כל מי מטעמה מכל טענה ,דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם למשתתף
בקשר עם פעולה ,תקלה ,שיבוש ,הפרעה ,מחדל ,פגם ,טעות ו/או בעיה אחרת ,שמקורם באמצעי
תקשורת ו/או תוכנות.

.9.11

אם דבר מה בפעילות ישתבש עקב כח עליון ,כגון ,אסון טבע ,מלחמה ,פעולת טרור ,שביתה ,לא יחשב
הדבר כהפרת תקנון זה מצד .yes

.9.10

אם האפליקציות יכללו קישוריות ( )linksלאתרים אחרים yes ,איננה נושאת באחריות כלשהי בקשר
לתוכנם של אותם אתרים אחרים.

.9.15
.11

לצורך סעיף  1.זה – "yes" ,הכוונה ל yes -ולערוץ.

דברים שהמשתתף אחראי להם

.1..1

המשתתף האחראי היחידי לכל דבר בקשר עם הסרטון ,שהעלה במסגרת הפעילות.

.1..1

המשתתף ישפה ויפצה את  yesבגין כל נזק והוצאה שייגרמו ל s-עקב הפרה מצד המשתתף של תנאי
מתנאי תקנון זה.

.1..1

המשתתף נושא באחריות הבלעדית לשלם כל תשלום ,כולל גם ,הוצאות ומיסים ,הכרוכים בהשתתפותו
בפעילות  ,כגון ,תשלום לספק אינטרנט ו/או מפעיל רשת סלולרית בגין שימוש באפליקציות ,צירוף הסרטון
במסגרת הפעילות ו/או צפייה בו ו/או בסרטונים של אחרים.

.1..1

המשתתף אינו זכאי ,מכל סיבה שהיא ,לקבלת החזר בגין הוצאות שהוציא בקשר עם הסרטון ,לרבות ,בין
היתר ,צילומו ,הפקתו ,השגת הסכמת יוצריו ו/או משתתפים בו להעברת זכויותיהם בקשר לסרטון
לבעלותו ,העלאת הסרטון במסגרת הפעילות באמצעות האפליקציות ו/או כל היבט אחר השקעה ו/או
אבדן זמן בקשר עם השתתפותו בפעילות ,וכל הוצאות במלואן יהיו על חשבון המשתתף בלבד וכן גם
הוצאותיהם של משתתפים בסרטון .המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
 yesו/או הערוץ בנוגע לאמור.

.1..0

השתתפות המשתתף בפעילות היא באחריותו הבלעדית yes .ו/או מי מטעמה ו/או הערוץ לא יהיו
אחראים לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למשתתף ו/או למי מטעמו ,ולא יהיו למשתתף
ולכל אדם מטעמו ו/או משתתף בסרטון טענה ,דרישה ו/או תובענה כלפי  yesבמישרין ו/או בעקיפין
בנוגע לפעילות.

.11

שונות

.11.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות
וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות ,מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

5
.11.1

בהשתתפותך בפעילות ואישורך תקנון זה הנך מסכים לכל תנאי תקנון זה ,כולל גם כל הצהרותיך,
אישוריך והתחייבויותיך ,הכלולים בתקנון.

.11.1

 yesלא תהיה אחראית לקיומה ו/או טיבה ו/או לאיכותה של הזכייה של ובכלל זה גם לאודישנים בכל
צורה שהיא ,לרבות נזקים שיגרמו למשתתף ו/או לרכושו מחמת תאונות ,מחלות ,גניבה ,אבדן ,נזקים בין
ישירים ובין עקיפים ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נזקים עקב תאונה ,אלימות ,שוד,
גניבה ,אבדן של מטען ,מסמכים ,כרטיסי אשראי ,דמי אשפוז ,הוצאות רפואיות וכיו"ב.

.11.1

 yesרשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,את
הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הזכייה ,בהודעה אשר תתפרסם באתר בו
מתפרסם תקנון הפעילות  .מוסכם ,כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים ו/או
הזוכה מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות.

.11.0

 yesשומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתתפים באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסרו במסגרת
הפעילות ,אם באמצעות הטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני ,לצורך פעילות מחקר שתערוך בעתיד
בקשר עם הפעילות או בקשר עם כל עניין אחר הקשור בפעילות.

.11.5

 yesרשאית להסיר מן האפליקציה ו/או מהשרת כל סרטון ו/או כל ביטוי ו/או התבטאות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט.

.11.5

בין היתר ,אם תחליט  ,yesלפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי ,שהמשתתף הפר תנאי מתנאי תקנון זה,
 yesתהא רשאית להסיר מיידית את הסרטון של אותו משתתף מהאפליקציות ו/או הפייסבוק ו/או לשלול
את הרישיון ,שהעניקה לכך לעניין שימוש בסרטון ,והכל מבלי לגרוע מזכויות  yesכלפי המשתתף לכל
סעד משפטי.

.11.1

 yesרשאית להפסיק את הפעילות כולה ו/או כל היבט ממנה בכל עת ,לפי שיקול דעתה הסופי והמוחלט,
מבלי שיהא עליה להודיע למשתתף על כך ,ללא כל פיצוי ו/או חיוב אחר מסוג כלשהו כלפי המשתתף ו/או
כלפי המשתתפים בסרטון.

.11.9

אם  yesתבטל ו/או תעכב ו/או תפסיק את הפעילות לא תשמע כלפיה ו/או כלפי מי מטעמה כל טענה,
דרישה ו/או תובענה בקשר עם הביטול ,עיכוב ו/או ההפסקה .מבלי לגרוע מן האמור ,שמורה לyes-
הזכות לגנוז את הסרטון כליל ו/או לא לשדרו.

 .11.1.המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את  yesבגין כל נזק ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלום ו/או הוצאה שייגרמו
ל ,yes-כולל גם זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט ,אם יפר תקנון זה ו/או דין.
 .11.11עובדי  ,yesאינם רשאים להשתתף בפעילות .האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל .לעניין סעיף
זה" ,בני משפחה"  -אבא ,אמא ,אח ,אחות,בן-זוג ,בן ,בת.
 .11.11תקנון הפעילות ניתן לעיון במהלך תקופת הפעילות במשרדי  yesבכתובת היוזמה  5א.ת .כפר סבא
 11110או בדף הפעילות.
 .11.11בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה אחרת בין פרסום בקשר עם הפעילות לבין תקנון זה ,ייגבר האמור
בתקנון זה.

