
 

 פעילות העובד המצטיין באינטרנט  בזק:תקנון פעילות 

 כללי .1

"( בהתאם הפעילות)להלן: " יםפעילות נושאת פרס תקיים"(, החברה"בזק/ )להלן:  בזק .1.1

 לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה. 

 של האינטרנט אתר לרבות, בו תבחר שהחברההפעילות תפורסם באמצעות פרסום במדיה  .1.2

הפייסבוק של החברה , "(אתר החברה)להלן: " https://www.bezeq.co.il/ החברה

https://www.facebook.com/Bezeq  ,של החברה , של החברה האינסטגרם עמוד 

 https://www.instagram.com/bezeq,  /https://vm.tiktok.com/ZSJJHXq7k  :להלן(

 .(של החברה והטיקטוק האינסטגרםי הפייסבוק, "עמוד

. עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי החברה, וניתן יהיה החברה באתרתקנון הפעילות יפורסם  .1.3

  .ובכפוף למגבלות השעה בעקבות מגיפת הקורונההמקובלות שעות העבודה מהלך לעיין בו ב

, תושב ישראל ושהייה כדין בישראל, אשר הינו בלבד 15להשתתף בפעילות אדם מעל גיל  רשאי .1.4

מד בתנאים המפורטים ועו(  וטיקטוק / אינסטגרם ת פייסבוקהחברתי גולש רשום באתר הרשת

להשתתף בפעילות ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון )להלן: בתקנון, מבקש 

 "(.משתתף"

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים  .2.1

 כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.           

נן לנוחיות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה ילשון זכר הכל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות ב .2.2

למעט אם הקשר הדברים או  – והכלאף יחיד במשמע, ולהפך.  –כל האמור בלשון רבים  כאחד.

 תכנם מחייב פרשנות אחרת.

 ואין, בלבד נוחות מטעמי נעשו, אלו לסעיפים כותרות מתן וכן לסעיפים זה תקנון חלוקת .2.3

 .התקנון פרשנות לשם בהם להשתמש

 ואופן ההשתתפות תקופת הפעילות .3

 "(.תקופת הפעילות)להלן: "כולל  27.2.21  תאריךלועד   21.2.21ם הפעילות תיערך בין התאריכי .3.1

באמצעות סרטון , בלבד 15מעל גיל  המעונייניםהגולשים במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו כל  .3.2

לענות על שאלון בנושא העובד המצטיין באינטרנט מהבית. יהיה עליהם  -הכרזה לזכות בתואר

עבודה באינטרנט מהבית. בסיום השאלון הגולש יצטרך לרשום ולשכנע למה מגיע לו לזכות 

 בתוארהגולש התשובה המקורית ביותר תזכה את  ."העובד המצטיין באינטרנט מהבית"בתואר 

במסגרת הפרס בזק תהא רשאית להעלות את  .ובפרס" נטרנט מהבית יבד המצטיין מהאהעו"

 תמונת הזוכה במסגרת פרסומות שלה במדיה.

ו/או לקצר את תקופת לבטל החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים, להאריך,  .3.3

 .של החברה אינסטגרםהאו  פייסבוקה עמודבהודעה אשר תתפרסם ב הפעילות

https://www.bezeq.co.il/
https://www.facebook.com/Bezeq/?fref=ts
https://vm.tiktok.com/ZSJJHXq7k/


 

 פוסטיםתשובות הגולשים/  במדיה החברתית שלה בזק רשאית לשתף מדי פעםהפעילות  במהלך .3.4

אין מן האמור להורות על זכייה  – כדי לעודד עוד גולשים לקחת חלק אליהשנשלחים  תגובות/

 או אי זכייה ואין בכך כל אינדיקציה לזכייה. 

 הפרס .4

לא  , ספק כולל לא, הטכנולוגיות למגבלות)בכפוף  לשנהבזק  שלאינטרנט  תשתיתהינו  הפרס .4.1

)בשיקול +  SPARKFOX + כסא גיימינג  SONY+ אוזניות ASUS  מחשב נייד+ ( נתב כולל

 .בסרט ייעודי בחלק תמונתו פרסום"י ע בזקהשתתפות הזוכה בפרסומת  -דעת בזק( 

 .וספק נתב כולל לא -לישה תיקבע בהתאם למגבלות הטכנולוגיות. תשתית האינטרנטמהירות ג .4.2

 בהתאם למלאי הקיים. -צבעי הפרסים .4.3

 ההורים. ההורה/המנוי על התשתית ירשם על שם –במקרה של זוכה קטין  .4.4

בהתאם למחיר בתשלום בתום השנה הזוכה/הוריו יוכלו להמשיך ולהנות מהתשתית וזאת  .4.5

 המחירון שיהיה באותה העת. 

ואין במתן הפרס המלצה על ם ו/או איכות יםהמוענק המכשירים בזק אינה אחראית לטיב  .4.6

 ולא תהייה למשתתף כל טענה מסוג זה כנגד בזק. איכותם 

אלא  הזוכה שאינו אחר אדם לכל הסבההזכייה בפעילות הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה/   .4.7

 להלן.  .114כאמור בסעיף 

  חלופי.החזר כספי או פרס  יינתן לא, או חלקו  לקיחת הפרס /אי מימוש הפרס אי של במקרה .4.8

 בכפוף . נחיתה ייעודי של הפעילותלעמוד  פרטיו את ישלח הזוכה –יםהפרס קבלת אופן .4.9

 יתואם איתו מועד ואופן קבלת  הפרס. זה לתקנון' א בנספח המפורטת ההצהרה על לחתימה

 או כל הטבה אחרת. פיצוי שובר או תוקף הארכת תינתן לא מימוש אי של במקרה     .4.10

 מקבל בזהות לשינוי להסכים, הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית תהא החברה, האמור אף על .4.11
 (.תהטכנולוגיובכפוף למגבלות  -)והתקנת התשתית אצל אחר הזוכה בקשת לפי, הפרס

 על הזוכה  לחתום על ההצהרות  המפורטות כנספח א' לתקנון זה . .4.12

 :תנאי הסף להשתתפות בפעילות הם .5

 על המשתתפים להיות תושבי ישראל או בעלי היתר כניסה ושהייה כדין בישראל.    5.1

 . 15על המשתתפים להיות מעל גיל  5.2

 פייסבוק/טיקטוק /אינסטגרם /רשת מש בתמנת להשתתף בפעילות יש להיות רשום כמש על 5.3

רשאים להשתתף  אינםמובהר למען הסר ספק כי עובדי החברות הבאות ו/או בני משפחותיהם  5.4

 :פעילותב

 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בזק 5.4.1

 ;זכייני החברה ועובדי זכייני החברה 5.4.2

 אינטרקשן, עובדי אדלר חומסקי 5.4.3

 זוג.-אבא, אמא, אח, אחות, בן -לעניין סעיף זה, "בני משפחה" 



 

בלתי חוזרים לחברה לעשות בשמו של  ההסכמוהווה אישור תההשתתפות בפעילות  5.5

, האמור מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות, חוקי שימוש כל ובתוכן, בתמונתו, המשתתף 

 השייך כנכס וזאת, ומחיקה פרסום, פומבי ביצוע, (טרנספורמציההעברה ), הפצה, העתקה

 מדיה בכל התוכן לפרסום הסכמה מהווה, בפעילות השתתפות, ספק הסר למען. לחברה

 יחסי שםלרבות לשהיא, כל מטרה לובתמונתו תף המשת ובפרטי בתוכן ולשימוש קיימת

בין במהלך הפעילות  ללא כל תמורה .או כל תוכן אחר )כולל וידאו( החברה שתערוך ציבור

 ובין לאחריה.

 כלל, חינם רישיון לחברה המשתתף מקנה, זה בתקנון כאמור תוכןהעלאת /פרסום בעצם 5.6

למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, , להפיץ, ללשכפ, להעתיק, בזמן מוגבל ובלתי עולמי

, באתר האינטרנט של החברה של דעתה שיקול לפי, בתוכן נוספת דרך בכל לערוך ולהשתמש

בדברי דפוס, במדיה , החברהשל  , סנאפצ'ט והפייסבוקאינסטגרםטיקטוק ההחברה, בעמוד 

ישה כלפי דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא, ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דר

התמונה/  /החברה בקשר עם שימוש בתוכן. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין התוכן 

ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה הפוסט 

 בין במהלך הפעילות ובין לאחריה.בתמונה, , לתשלום עבור שימוש בתוכן

 זכויות הפרת משום הם ב שישאו /ו המשתתף בבעלות ם שאינ -פוסטים/תכנים העלאת 5.7

, אסורה הינה, שלישי צד כלפי אחרת כלשהי עוולהאו /ו בפרטיות פגיעהאו /ו יוצרים

 באופן ועליו לאתר התוכןמעלה /שולח על תהיה כאמור תוכן פרסום בגין המלאה והאחריות

 .בלעדי

 אך לרבות, שלישי צד של כלשהי בזכות פגיעה משום שיעלה בתוכן אין כי מצהיר משתתף כל 5.8

ו/או חוק הגנת זכויות  1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק לפי, האמור בכלליות לפגוע מבלי

ו/או כל דבר חקיקה  1965-ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 2007-יוצרים, התשס"ח

 .ואינו פוגע במוסר או ברגשות הציבור, אחר

 את, אחר מקום בכל או באתר, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, לפרסם רשאית תהיה החברה 5.9

 אינדיקציה כל יהווה לא התכנים פרסום. במסגרת הפעילות המשתתפים שיעלו התוכן

 .המשתתפיםהעלו ש ו/או הסרטונים, לתכנים, תמונות ל ביטוי מתן לשם נועד אלא לזכייה

 מה דבר בהם יהיה אשר או/ו, לעיל המופיעה התוכן בהגדרת עומדים אינם אשר תכנים 5.10

 הודעה מסירת ללאאו יוסרו , , יפסלו אחר או כזה באופן בזולת פוגע או/ו בוטה או/ו מעליב

 .למשתתף

 התוכן את לפרסם רשאי אינו המשתתף או/ו מקורי אינו התוכן כי תחשוד החברה בו במקרה 5.11

 דעתה שיקול לפיולהסירו , , התוכן את לפסול רשאית החברה תהא, הפעילות במסגרת

 .למשתתף כך על להודיעלנמק בפני המשתתף או  מחויבת שתהא ומבלי הבלעדי

 התכנים פרסום לרבות, בפעילות השתתפות לשם הפעולות ביצוע על הבלעדית האחריות 5.12

 נכונות אי או/ו נכונות בדבר טענה לכל אחראית תהיה לא החברה. המשתתף על חלה, באתר

, נזק לכל או/ו החברה של המחשב במערכת שנקלטו בפרטים שיבוש או/ו דיוק אי או/ו

 .למהימנותם בנוגע או/ו הפרטים עם בקשר אחרת טענה כל או/ו כיס חסרון, מרמה, הטעייה

תמונתו,  הזוכה, שם את לפרסם רשאית תהיה החברה כי מסכים והוא למשתתף ידוע 5.13

 שיקבעו ובמועדים באופן, לחברה הידועים נוספים ופרטים ומגורי מקום, עלוושה התכנים

 . החברה של דעתה שיקול לפי



 

 את במאגריה לשמור רשאית תהא החברה כי מראש הסכמתו את נותן בפעילות משתתף כל 5.14

, עימו קשר יצירת כגון פעולות ביצוע לשם, אודותיו שיצטבר ומידע ידו על שנמסרו הפרטים

 .דיוור, פרסום

 אופן בחירת הזוכה 6

בעל התשובה המקורית  – לעיל 3אמור בסעיף ה בהתבסס ,השופטים צוות החלטתכי , יובהר 6.1

 צוות. לערעור ניתנת ובלתי מוחלטת סופית תהיה -ביותר ומענה עם השאלון במיניסייט

 לנמק נדרש אינו והוא, הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ההזוכ את לבחור רשאי יהא השופטים

 החברה כלפי האמור בגין דרישה או טענה כל תהיה לא ולמשתתפים החלטותיו את לפרט או

 . השופטים צוות מנציגי מי או/ו

באמצעות שיחת טלפון/ מייל/ הודעת בפעילות,  וזכייתבפעילות יקבל הודעה על  ההזוכ 6.2

 ותיאום עתידי לקבלת הפרסזיהוי לצורך בהודעה פרטית  ושלהפרטים את  לספק וואטסאפ

  ."(ודעת הזכייה)להלן: "ה

 .תקלה או/ו טכניות נסיבות עקב הפעילות תוצאות פרסום את לדחות רשאית תהיה החברה 6.3

 ופרטיתמונתו, , ושמהחברה תהיה זכאית לפרסם את  ,לעיל 3.4בהתאם לאמור בסעיף  6.4

עלו, באמצעי התקשורת, לרבות באתר החברה, כפי ובפעילות ואת התגובות שה ההזוכ של

 שתמצא לנכון. 

 תוכל בזק ,כאמור. לפרסום המשתתף של הסכמתו מהווה בפעילות ההשתתפות עצם 6.5

 העומדים המדיה אמצעי בכלשל המשתתפים  תכנים הנבחריםתמונת הזוכה, בב להשתמש

 זכה בו לפרס מעבר נוסף תשלום או/ו, המשתתף של מראש בעדכון צורך ללא לרשותה

 . המשתתף

בנוסף לאמור בתקנון זה, בזק  רשאית להחליט על פסילתו של משתתף /זוכה אשר פעל, לפי  6.6

שיקול דעתה של בזק באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בתחבולה ו/או בניגוד לאמור 

בתקנון זה , כגון אם  הציג פרופיל פיקטיבי , וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או 

לפסול את מועמדותו לזכייה ו/או זכייתו ו/או את מימוש הפרס על ידו, והכל לפי שיקול דעתה 

 של בזק.הבלעדי 

  הלזוכהענקת הפרס  7

 החברה רישומי, זה לעניין. שליחתה ביום הזכייה הודעת את קיבל כאילו הזוכה את יראו 7.1

 . הזכייה הודעת מסירת לעניין מכרעת ראיה יהוו הזכייה הודעת שליחת בדבר

לעיל,  6.3ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה כאמור בסעיף  2במידה ולא יענה הזוכה, בתוך  7.2

. זוכה שלא פנה לחברה תועבר הזכייה לחזקת החברה, והיא זו שתחליט מה ייעשה בה

כאמור, מכל סיבה כלשהי, תישלל זכאותו לפרס ולא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה 

 ערך.

למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי  7.3

 7.2ו עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעה בהתאם לאמור בסעיף כלשהו מתנאי הסף ו/א

לעיל ו/או עקב העובדה שמשתתף זוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו )במעשה ו/או 

תהא החברה רשאית לערוך פעילות נוספת ו/או לחלק את הפרס שלא חולק  -במחדל(

על הפרס ו/או כל משתתף  למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס שלא נדרש והזוכה שוויתר



 

אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה 

 למשתתף אחר או בגין אי חלוקת פרס כאמור.

  תנאים נוספים  8

 .המשתתפים ידי על שיועלה לתוכן אחראית אינה החברה 8.1

מפורשות, כי זוכה שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים המצטברים המפורטים  מובהר 8.2

יוכל לממש את הפרס, ולא חלק ממנו,  לאאו  הפרס את לממשזה או  אינו יכול  בתקנון

 ו/או מי מטעמו.  פעילותהובמקרה כאמור לא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות כלפי עורך 

, הפרס את לממש אליו הנלווה של יכולתו גם תפקע, זה תקנון בתנאי בפרס הזוכה עמד לא 8.3

 זכות או/ו הפרס את לממש עצמאית זכאות או זכות כל כאמור לנלווה יהיו לא מקרה ובכל

 .מטעמו מי או/ופעילות ה עורך כלפי כלשהי טענה או/ו

ההשתתפות בפעילות הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור  8.4

כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. החברה לא תישא באחריות לכל חבות 

נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין 

למען הסר ספק, לא תותר השתתפות בפעילות למשתתף תחת  לפעילות ו/או כל הכרוך בכך.

 .15גיל 

על פי  תוכןכל  של החברה טיקטוק /אינסטגרם/  סבוקהפיי עמודמהחברה רשאית להסיר  8.5

 .שיקול דעתה הבלעדי

המשתתף יהא מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגד החברה  8.6

בכל הקשור לפעילות כמפורט בתקנון זה, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, 

 הפרס.או לגבי אי קבלת  איחור או כשל בהשתתפות בפעילות

בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות, תהא החברה רשאית לבטל את   8.7

השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין 

 הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.

 שיקול דעתה הבלעדיהחברה תהא רשאית לערוך שינויים בכללי הפעילות, מעת לעת ולפי  8.8

  לרבות הארכת תקופת הפעילות או לביטולה. 

 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות 8.9

או בכל מקרה של רצון המשתתף לשאול שאלה   טיקטוק / אינסטגרםו/או  פייסבוקבאתר 

בעמוד  אל החברהלפנות הפעילות הוא מוזמן  לבקש עזרה בכדי להבין את מהות

 . אינסטגרםה

 .בלבד אחד אב לבית בפרס הפעילות היא הזכייה 8.10

אמיתי ולא   קטיק טו/ אינטסגרם /  פייסבוק  על המשתתף להיות בעל פרופיל / חשבון  8.11

 פיקטיבי 

 

 אחריות  9

החברה רשאית בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי  9.1

הפעילות המפורטים בתקנון, לרבות מועד בחירת הזוכה, כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל 

 פעולה אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחייב כל משתתף. 



 

 אפליקצייתילות תלויה, בין היתר, בתקינות המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת הפע 9.2

וגורמים   אינסטגרם /, פייסבוק של תהמערכת הממוחשב /טיק טוק אינסטגרם /   / יוטיוב

שלחברה אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא    טיקטוקאינסטגרם /, פייסבוק/   שלאחרים 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, 

 אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות. 

למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או  9.3

 9.2עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעולות שתנקוט החברה בגין תקלות כאמור בסעיף 

לעיל ו/או טעות והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים והוצאות 

 כאמור. 

כל משתתף מוותר כתנאי מוקדם להשתתפותו בפעילות, על כל טענה בקשר עם אי קליטת  9.4

 תתפות ו/או מחיקתם. הנתונים ששידר לצורך הש

מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים  9.5

ולא תשמע כל , לרבות מועד הגעת הפרטים ו/או הפתרון של המשתתף, במסגרת הפעילות

 טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת. 

 הבהרות 10

המשתתף  טיק טוק  אינסטגרם /  /לפייסבוקילות ובהעלאת התוכן בעצם השתתפותו בפע 10.1

 מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.

  . / טיק טוק אינסטגרם/  פייסבוקב   תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש  10.2

החברה בכל מקרה, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד  10.3

ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות, בכל עניין ודבר הקשור במישרין או 

בעקיפין בפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, 

 קבלת הפרסים ומהות הפרסים.

ות ו/או לתקנון אינה אחראית לפעיל טיק טוק  אינסטגרם / , /  פייסבוק  למען הסר ספק,  10.4

 בכפוף לכל דין. ,טיק טוק /  אינסטגרם, /  פייסבוק/  ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי 
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בן/בת_______)אנא ציין גיל(   אני ___________________ בעל ת.ז מס' _________________
 מאשר בזה את האמור להלן:  

  העובד המצטיין באינטרנט מהבית #תי בפעילות השתתפמצהיר בזאת כי אני 

 באתר חברת בזק.   2021 פברואר חודש במהלך אשר נערך בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

   יםקיבלתי את הפרסאני מאשר כי 

 ASUS  מחשב נייד

 SONYאוזניות 
 SPARKFOX גיימינג   סאיכ

 )לפי שיקול דעתה של בזק ( שילוב תמונה בנגזרת מסרט הפרסומת        

 )לא כולל ספק ולא כולל נתב(לשנה בזק תשתית אינטרנט 

ידוע לי כי בתום השנה אוכל  להמשיך ולהנות מהתשתית וזאת בתשלום בהתאם למחיר המחירון 

 שיהיה באותה העת. 

של בזק, ואני מסכים לאמור  בפייסבוק /אינסטגרם /  /  קראתי את תקנון הפעילות  אשר פורסם בעמוד 
 בו.

כמו כן הריני להצהיר ולהתחייב כי אין ולא תהיינה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בזק בקשר 
  י בלבד.חלה עלמוש בפרס יאופן השהאחריות על עם הפעילות,  ו/או הפרס. ידוע לי כי 

תי ואחרות בפרטי המידע שהעבר , מכירתיותש למטרות שיווקיותשימו העשהנני מסכים ומאשר כי בזק ת

 ללא .לה בקשר עם הפעילות וכן בתמונות ובצילומים ובתמונה ובתכנים שהועלו על ידי במסגרת הפעילות

 זכיתי. בו לפרס מעבר נוסף תשלום או/ו מראש בעדכוני  צורך

ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר הוצאות כלשהן בגין פרסום שמי ו/או תמונתי במסגרת 
 סיקור ו/או פרסום כלשהו מטעם בזק,  ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 
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