
  תקנות התחרות –  תחרות צילום
  

  תקנון זה נכתב בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.

 :מבוא .1

 "ADHDתחרות צילומים בנושא הפרעת קשב "רגע של  1.1

    וגליץ בית הספר לצילום.  , עמותה ישראלית להפרעת קשב,(ע"ר)" ביוזמת "קווים ומחושבות

  תקנון זה. וקיום הוראות נית בקריאההשתתפות בתחרות מות 1.2
להשתתפות הרשמה לתחרות באמצעות משלוח צילומים למערכת האתר, מהווה הסכמה  1.3

 לתנאים הקבועים בתקנון זה.בתחרות הצילומים ו
 צילומים שאינם קשורים לנושא התחרות לא יפורסמו במסגרת התחרות ולא ייקחו בה חלק. 1.4

  :הצילום תחרות אנוש 2

   הפרעת קשב

 תקופת התחרות

צילומים . דוא"ל, באמצעות 23:59בשעה  15.5.2019ד ליום יש לשלוח עאת הצילומים 

את הצילומים יש  שישלחו לאחר המועד האמור לא יפורסמו ולא יכנסו לתחרות.

 פיקסלים בפאה הארוכה.  2500ברזולוציה של עד  JPEGלשלוח כקובץ 

 :אים להשתתף בתחרותהזכ 3

    .ומעלה 18מגיל  צלמים מקצועיים, צלמים חובבים לציבור הרחבל פתוחה התחרות 3.1

, חברי הנהלה, וחברי האסיפה הכללית של עובדי על אסורה בתחרות ההשתתפות 3.2

 צוותגליץ,  ת בית הספרברי הנהלה ובעלי מניו, חעובדי ,(ע"ר) קווים ומחושבות

 . השופטים ובני משפחותיהם ממדרגה ראשונה

 :השתתפות כללי 4

 ובכלל ,בהן היוצרים וזכויותמקוריים,  להיות חייבים לתחרות המוגשים הצילומים 4.1
 תמונות הכוללים בצילומים שימוש לעשות הזכות רבות, לבהן השימוש זכויות זה,

 תנאיה על ,זו תחרות במסגרת ,לזכויות מושא המהווים אחרים אלמנטים או אנשים

 .הצילומים מגיש המשתתףהבלעדית של  בבעלות הינן ,זה בתקנון כמפורט

 שימוש בהם שנעשה או ,כלשהי צילום לתחרות בעבר שהוגשו צילומים להגיש אין 4.2

  .בעבר מסחרי



  - 2 -  

  

 הצגת או/ו בתחרות השתתפותם עבור תשלום יקבלו לא בתחרות המשתתפים 4.3

עמותה שתעשה ה שימוש כל בגין גם כמו ,בתערוכה שתתקיים לאחריה עבודותיהם

 טפסי על תימתםבח .לתחרות ידם על שהוגשו עבודותב גליץ בית הספר לצילוםאו ו/

 הסכמתםאת  המשתתפים מביעים ,לתחרות הצילומים הגשת ובעצם ,ההשתתפות

 כדי בהשתתפות ויש ,התקנון ולהוראות, זה בסעיף לאמור והבלתי חוזרת המפורשת

 .זה בתקנון כמפורט ,לעמותה ולגליץ כאמור אישור מתן להוות

 הינם אשר או/ו ,תףהמשת בבעלות אינם אשר אלמנטים כוללים והצילומים במידה 4.4

 יהא המשתתף ,אדם בצילומים מופיע או/ו שלישיים צדדים בידי לזכויות מושא

 את להציג מנת על ,חתומים ,הנדרשים והאישורים לפרסום ההסכמות להשגת אחראי
 להגשת קודם ,והכל ,זה בתקנון כמתואר, שימוש כל בהם ולעשות הצילומים

 לדאוג מסוגל שאינו אדם או ,קטין הינו וםבציל והמופיע במידה .לתחרות הצילומים

 ,החוקי האפוטרופוס או הקטין מהורי אישור להשגת אחראי המשתתף יהא ,לענייניו

על האישורים הנדרשים להישלח  .זה בתקנון המתוארים לשימושים ,מקרה בכל כנדרש

 במייל יחד עם הגשת הצילום.

  :הצילומים הגשת אופן 5

פסי ההרשמה יש למלא, עבור כל צילום בנפרד, בדוא"ל. את ט   5.1

adhdmoment2019@gmail.com  

 :לכתובת ל"הדוא באמצעות דיגיטאליים בקבצים יוגשו הצילומים 5.2

adhdmoment2019@gmail.com. מטבפור מוגשים שאינם צילומים יתקבלו לא 

JPEG      

לרוחב/או  פיקסל 2500בגודל עד  dpi 72הצילומים להישלח ברזולוציה של לפחות על 

לרוחב/או לגובה  פיקסל  3,400שיבחר ישלח פעם נוספת ברזולוציה של  צילום, לגובה 

 לפחות, כתנאי להדפסתו. 

 .(חובה) לתצלום תיאור יוסיפו המועמדים 5.3

 הצילומים הנבחרים: 6

תערוכה מיוחדת אשר יוצגו בשיבחרו על ידי צוות השופטים צילומים הראשונים ה 15 6.1

  26-27/5ב בכנס השנתי של עמותת "קווים ומחשבות"תתקיים 

 . "גוליבר,חברת  טיסה מתנת ינתן פרס לזוכה במקום הראשון  6.2

 מלגה לקורס צלום מתנת "גליץ" -לזוכה במקום השני יינתן פרס 6.3



  - 3 -  

  

  "mendeli street hotel"ב זוגית בוקר ארוחת  –לזוכה במקום השלישי יינתן פרס  6.4

 השופטים צוות 7

 הטעמים את להסביר יםמחויב םאינ, קווים ומחשבות (ע"ר) ו/או בית הספר גליץ  םהשופטי צוות
 דעתם שיקול לפי תהא ,כאמור החלטה וכל ,זכו לא אוו/ נפסלו מסוים משתתף של שצילומים לכך

 דרישה או/ו טענה כל תהא ,התחרות ממשתתפי שלמי ומבלי ,השופטים צוות חברי של המקצועי

ו/או קווים ומחשבות (ע"ר) ו/או בית הספר גליץ ו/או נגד צוות השופטים כ בעניין תביעה או/ו

 .חברי הנהלתם

  שופטים שימונו על ידי העמותה 3 -שופטים שימונו מב"יס גליץ ו 3-יורכב מ :השופטים צוות

  

 :לשיפוט קריטריונים 8

 .התחרות בנושא עמידה 8.1

 .השופטים צוות קביעת לפי הצילום של האומנותית הרמה 8.2

 שימוש בטכניקות צילום שונות ומתקדמות יכולת  8.3

 התרשמות מהתוצאה הסופית  8.4

 החלטתו ותוצאות , השופטי צוות של הבלעדי הדעת לשיקולבהתאם  הינה השופטים צוות החלטת

 אינה שאיכותם םצילומי לדחות הזכות השופטים לצוות .לערעור ניתנות ובלתי סופיות תהיינה

 שלהם שהתוכן צילומים לפסול או/ו לדחות או/ו המקובלים המקצועיים בקריטריונים עומדת

 כל בהוראות עומדים שאינם או/ו זה תקנון בהוראות עומדים שאינם או פוגעני תוכן להיות עלול

, םכזוכי הכרזתם ולאחר לתחרות קבלתם לאחר אף, צילומים דחיית או פסילה של במקרה .דין

ו/או כנגד צוות  עיריית בת ים כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל למשתתף תעמוד לא

 .השופטים

 :יוצרים זכויות 9

 מקוריים, הם לתחרות שנשלחו הצילומים כי ידו בחתימת מאשר בתחרות משתתף כל 9.1

 ים/הצילום על הבלעדי היוצרים זכויות מלוא בעל הוא וכי, האישית יצירתו פרי

 האנשים בתמונות שימוש כל לעשות רשאי הינו זה ובכלל ,שמו חתת ו/שהוגש

 .בצילומים המופיעים
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לעמותת  ,בתחרות להשתתפות נההתמו הגשת בעצם מעניק הצילום בתחרות משתתף כל 9.2

 ביחס ,בטריטוריה מוגבל שאינו ,נצחי ,חוזר בלתי ,שיוןירקווים ומחשבות ובי"ס גליץ 
 להעמידם, לשדרם ,לפרסמם ,הצילומים את קלהעתי רשיון ,זה ובכלל ,לצילומים

 ,רק לא אך ,היתר בין ,בהם ולעשות נגזרת יצירה מהצילומים לעשות, הציבור לרשות
  :הבלעדי הדעת שיקול לפי ,הבאים השימושים את

 שהוא אמצעי בכל פרסוםאו  הסברה ,קידום לצורך שימוש או/ו התחרות וקידום פרסום. 

 שיוחלט עליה בזמן אחרמסגרת תערוכה הצגת הצילומים, בין היתר, ב. 

 רווח מטרות ללא ציבוריות פעולות  

  . התחרות במסגרת צילומיהם הצגת בגין תמורה יקבלו לא בתחרות המשתתפים 9.3

באופן בלתי חוזר לקווים ומחשבות (ע"ר) ף מעביר בזאת ת המשתתבעצם השתתפות בתחרו 9.4

את מלוא הזכויות בתמונות, לרבות זכויות קניין ובכלל זאת זכויות יוצרים, ואת 

הזכות המוסרית, ומאשר בזאת לקווים ומחשבות (ע"ר), מורשיה ו/או גורמים מטעמה 

רית ו/או לטובת מסחרית ו/או בלתי מסח פעילותלעשות שימוש בתמונה במסגרת 

קווים ומחשבות (ע"ר) ו/או מי מטעמה, ללא הגבלת היקף השימוש, שפה, או מקום 

, הבעלות בתמונה יוצאבאופן בלתי חוזר, ללא תמלוגים וללא הגבלת זמן. כפועל וזאת 

תהא של קווים ומחשבות  (ע"ר) באופן בלעדי והמשתתף לא יהיה רשאי לעשות כל 

תב ומראש של קווים ומחשבות (ע"ר). מבלי לגרוע שימוש בתמונה ללא רשות בכ

לשלב רשאית  (ע"ר) מהעברת הזכויות המלאה לקווים ומחשבות לעיל, קווים ומחשבות

מדיה אחרת וכן רשאית היא לעשות כל באינטרנט או בגבי מוצרים, -התמונה עלאת 

זכויות היוצרים ו/או זכויות בתמונה, לרבות, אך לא רק, במלוא הזכויות  שימוש

לבצע כל שינוי,  , אך לא רק,ובכלל זהבתמונה,  ןייהרוחני האחרות לפי הענ ןהקניי

 כל גורםל , בין בתמורה ובין אם לאו,הפצה, הענקת רישיונות משנההוספה, הדפסה, 

 .מיתוג ורישום כסימן מסחראחר, הצגה, השמעה, עשיית יצירות נגזרות,  או גוף

 מביעים לתחרות, הצילומים הגשת ובעצם ההשתתפות,ל טפסי ע בחתימתם
 זה, ולהוראות בסעיף לאמור והבלתי חוזרת  את הסכמתם המפורשת המשתתפים

 .התקנון

 מטעמם מי או/ו השופטים צוות או/ו הגופים יוזמי התחרותבות (ע"ר) ו/או שחקווים ומ 9.5

 בין, תביעות או/ו טענות או/ו דרישות לכל בעקיפין או/ו במישרין, אחראי יהא לא

 פגיעה או/ו רוחני קניין בזכויות פגיעה או/ו יוצרים זכויות דיני הפרת בשל היתר

 שהוגשו מהצילומים כתוצאה או/ו בשל הנגרם אדם של בפרטיות או/ו במוניטין

 לצילום בקשר היוזמים כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה שתעלה ככל .לתחרות

 ,הנזקים למלוא ,בעקיפין או/ו במישרין ,לבדו אחראי ומיםהציל מגיש יהא ,כלשהו

ו/או מי  יוזמי התחרותקווים ומשחבות (ע"ר) ו/או ל שייגרמו וההפסדים ההוצאות
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 או/ו יוצרים זכות הפרת בגין ,לרבות ,כלשהי תביעה או/ו מטענה כתוצאה מטעמם 

 מגיש המצולמים. ותבפרטי פגיעה או/ו במוניטין פגיעה או/ו רוחני קניין דיני הפרת

 יוזמי התחרותקווים ומשחבות (ע"ר) ו/או  את ולפצות לשפות אחראי יהא הצילומים

 ובגין ,כאמור משפטיים הליכים במסגרת לו שיגרמו הוצאות בגיןו/או מי מטעמם 

 .אלו מהליכים כתוצאה לו שיגרמו הנזקים

 המשתתף אחריות 10

קווים ו ,בלבד אחריותו עלעושה כן  ,בה רוךהכ ובכל ,בתחרות משתתףה כל 11.1

 עמם המשתף שלישי צד כלמי מטעמם ו/או  או/ו יוזמי התחרותבות _ע"ר) ו/או חשומ

 הוצאה ,הפסד ,עקיף או ישיר ,נזק לכל אחראים יהיו לא ,התחרות עם בקשר פעולה
 רותלתח הקשור בכל למשתתף ייגרמו אשר )נפש עוגמתו גוף נזקי לרבות( רווח ואובדן

 לעדכון ,התחרות ביצוע לאופן הקשור בכל ,האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות ,הזו
 החלטה ולכל ,יםהפרס ומימוש קבלת לאופן ,יםהזוכ קביעת לאופן, התחרות תנאי

 .בתחרות ההשתתפות סמך על תעשה או/ו תקבל אשר פעולה או/ו

 או/ו מעשה של במקרה תףהמשת כלפי אחריות בכלו  ישאי לא יוזמי התחרות 11.2

 .התחרות עם בקשר כלשהו שלישי צד עם מחלוקת לרבות ,כלשהו שלישי צד של מחדל

 :השופטים ואחריות השיפוט אופן 11

 ,והאמנותית המקצועית האיכות על הקפדה תוך השיפוט את יבצע השופטים צוות 12.1

 .לעיל 9 בסעיף המתוארים לקריטריונים בהתאם

 לתערוכה נבחרה שתמונתו משתתף. 26.5.19 - הפטים תינתן עד ליום החלטת השו 12.2

 .הודעה כך על יקבלבכנס השנתי של קווים ומחשבות 

והוא אינו  הבלעדי דעתו שיקול פי על הזוכים הצילומים את יבחר השופטים צוות 12.3

 מחויב לנמק את החלטתו.

 .כספית תמורה ללא יפעל השופטים צוות 1.1

 התחרות את ותלהשה או לבטל הזכות 2

 או לשנות לסיים, לבטל, הבלעדי, דעתה לשיקול הכפופה ,םזכות על יוזמי התחרות שומרים 

 מכך. כתוצאה דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל תהיה לא התחרות ולמשתתפים את להשהות


