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,  adhdmoment2019@gmail.com") למייל התמונהבעצם משלוח התמונה (להלן: .1
   הבעתי את הסכמתי להשתתף בתחרות.

אני מעביר/ה בזאת באופן בלתי חוזר לקווים ומחשבות את מלוא הזכויות בתמונה, לרבות  .2
זכויות קניין ובכלל זאת זכויות יוצרים, ואת הזכות המוסרית, ומאשר/ת בזאת לקווים 

ות, מורשיה ו/או גורמים מטעמה לעשות שימוש בתמונה במסגרת פעילות מסחרית ומחשב
ו/או בלתי מסחרית ו/או לטובת קווים ומחשבות ו/או מי מטעמה, ללא הגבלת היקף 

באופן בלתי חוזר, ללא תמלוגים וללא הגבלת זמן. כפועל וזאת השימוש, שפה, או מקום 
ות באופן בלעדי ולא אהיה רשאי/ת לעשות יוצא, הבעלות בתמונה תהא של קווים ומחשב

  כל שימוש בתמונה ללא רשות בכתב ומראש של קווים ומחשבות. 

מבלי לגרוע מהעברת הזכויות המלאה לקווים ומחשבות לעיל, קווים ומחשבות רשאית  .3
לעשות מדיה אחרת וכן רשאית היא כל באינטרנט או בגבי מוצרים, -התמונה עללשלב את 

 ןהקנייזכויות היוצרים ו/או זכויות בתמונה, לרבות, אך לא רק, ויות במלוא הזכ שימוש
הדפסה, לבצע כל שינוי,  , אך לא רק,ובכלל זהבתמונה,  ןייהרוחני האחרות לפי הענ

, אחר או גוף כל גורםל , בין בתמורה ובין אם לאו,הענקת רישיונות משנההפצה, הוספה, 
  רישום כסימן מסחר.ג ומיתוהצגה, השמעה, עשיית יצירות נגזרות, 

למעט הפרס לו אהיה זכאית אם אזכה בתחרות, ההעברה והרשות בתמונה כמפורט לעיל,  .4
 ניתנים בזאת לקווים ומחשבות ללא תמורה.

אני מאשר/ת כי אני מוסמך/ת להעביר, להעניק את הרשות ולהתיר את השימוש בתמונה,  .5
ת של צד שלישי כלשהו ואין התמונה אינה מפירה זכויות רוחניות ו/או קנייניוכי 

עלה, על ידי ו/או על ידי מי תו לאזו הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו וכן כי בהסכמתי 
קווים ומחשבות ו/או חבריה ו/או טענה או דרישה כלפי מטעמי /או על ידי כל צד ג' אחר, 

לרבות דרישה בתמונה שימוש כל או מי מטעמה, בקשר עם ו/מורשיה  מנהליה ו/או
במקרה  . בישראל ו/או מחוץ לישראל, או למתן קרדיט בתמונהאו לתמלוגים ו/תשלומים ל

שיקבע כי לא ניתן לותר על זכותי המוסרית, הנני מסכים/ה ומוותר/ת באופן בלתי חוזר, 
ידי כי בכל טענה ו/או דרישה - מוסכם ומוצהר על אני ו/או מי מטעמי, על כל פיצוי כספי.

מידה שעל אף ויתורי לעיל יקבע כי קווים ומחשבות חבה בפיצוי בנוגע לזכות המוסרית ב
ללא תלות בכמות הפרסומים ₪  100פעמי בסך של -כספי, אהיה זכאי/ת לפיצוי מוסכם חד

של התמונה או במידת השינוי או הסילוף/ ו/או הפגיעה בכבוד או במוניטין, ובשום מקרה 
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לגרוע מהאמור בסעיף זה, במקרה של קווים ומחשבות לא תחוב בפיצוי סטטוטורי. מבלי 
מצהיר/ה ומסכים/ה כי הסעד היחיד שיעמוד לרשותי יהא פניה אי מתן קרדיט, אני 

תמצא  קווים ומחשבותבכתב בבקשה למתן קרדיט במיקום ובפונט ש לקווים ומחשבות
 לנכון לשלב במסגרת פרסום התמונה.

 מוש בתמונה.אינה מתחייבת לעשות כל שי קווים ומחשבותידוע לי כי  .6

 

האישית  יצירתי פרי מקוריים, הם מטעמי או/ו ידי על לתחרות שנשלחו הצילומים כי מאשר הנני

שימוש  לעשות רשאי הנני וכי שהוגשו, בצילומים הבלעדי היוצרים זכויות מלוא בעל הוא אני וכי

 .בצילומים המופיעים האנשים בצילומי

תקנון  את קראתי כי בזאת מצהיר הנני חרות,לת ידי על הצילומים והגשת השתתפותי, בעצם

 .בו לאמור מסכים הנני וכי ,"קווים ומחשבות"עמותת  באתר המצוי התחרות

  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
 


