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תחרות צילום
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1.7

הציבור הרחבב ,בנושא" :גגן לאומי
בכפוף ובהתאם ללהוראות תקננון זה ,תתקייים תחרות צצילום בקרב ה
ף
אפולוניה".
טבע והגנים ,ברח' עם ועעולמו ,3
שאי לעיין בתקנון במשררדי רשות הט
משתתף בתחררות יהיה רש
כל מ
תקנון מופיע גם בדף
הטבע והגנים .הת
ע
מראש במועד שיייקבע על ידי רשות
ש
תיאום
ירושללים וזאת בת
טרנט של גן ללאומי אפולונניה באתר רש
האינט
שות הטבע והגגנים.
קרה של סתיירה ו/או
הרי שבכל מק
המשתתפים ,ה
קנון זה והכלללים שיחולו עעל התקנון וה
שנותו של תק
בפרש
חרות לרבות בבמודעות
כלשהם בדבר התח
ם
חרים
הוראות תקנון זה ללפרסומים אח
ת
תאמה כלשההי בין
אי הת
ו/או בעיתונות הככתובה ו/או המשודרת וו/או באתר עעורכת התחררות או באתררי אינטרנט אחרים,
תקנון זה לכל דבר ועניין.
תגבררנה הוראות ת
גם יחד.
הוא מכוון לשני המינים ם
האמוור בתקנון זהה מנוסח בלשוון זכר לצורכי נוחות אך ה
ריות צילום:
ת לשתי קטגור
התחררות מחולקת
מצלמות
א .מ
מים וטאבלטים
טלפונים חכמ
ב .ט
ההצהרה
חתימה על ה
טופס הרשמה וח
ס
תתפות בתח רות מותנית בקריאה של תקנון זה  ,מילוי
ההשת
הרשמה מהוווה הסכמה לתנאים
חרות באמצעעות טופס הה
הרשמה לתח
המופפיעה בטופס ההרשמה .ה
אומי אפולוניה באתר רשוות הטבע
טרנט של גן לא
מופיע בדף האינט
ע
הרשמה
הקבוועים בתקנון זה .טופס הה
והגנים.
מסגרת התחרות ולא
לא יפורסמו במ
שא התחרות ככמפורט בסעעיף  3להלן א
קשורים לנוש
מים שאינם ק
צילומ
ייקחו בה חלק.
ו

 .2הגדררות
לצדם ,אלא א
המשמעות המצוינת צ
ת
חים המפורטיים להלן תהייה
התחרות ותקננון זה ,למונח
לצורכי ה
אם נאמר
מפורש:
אחרת במ
הלאומיים.
ם
רשות הטבע והגניים
ת
התחרות/רשוות הטבע והגננים" –
"עורכת ה
לאומי" – גן לאומיי אפולוניה.
י
"גן
הרחב לשלוח תמונות
קש הציבור ה
סגרתה מתבק
התחרות ,במס
ת" – תחרות הנערכת על ידי עורכת ה
"התחרות
תקנון זה.
שצילם בגגן הלאומי אפפולוניה ,כמפורט להלן בת
הוגדרו בתקנוון זה.
תמונה לתחרוות ועומד בקרריטריונים שה
אדם ששלח ת
"משתתף בתחרות" -א
ף
ם הזוכים אשר נקבע עפ"י תקנון זה ועפפ"י ועדת
אחד מהצילומים
"הזוכים" – משתתפיים אשר תמוננתם היא ד
השיפוט.
חרות על דברר זכייתו
המשתתף בתח
המיידע את ה
טבע והגנים ה
"שובר הפרס" -מכתבב רשמי מטעעם רשות הט
ואת פרטייה.
מי ובדוא"ל ללזוכה.
הודעת זככייה – תיעשהה במכתב רשמ
הזוכים בתחרות.
ם
הם של
התחרות תמללא את פרטיה
"דו"ח זכייה" – דו"חח שבו עורכת ה
ם בדו"ח
הם המופיעים
המציינים את פרטיה
ם
מחזיקים בשובר הפרס ובתעודת זהוות,
"זכאים ללפרס"  -המ
הפרס במועד ובמקום
ויתייצבו לקבל את ה
ו
שקיבלו הודעעת זכייה מאת ועדת השיפפוט
הזכייה בלבד .לאחר ש
שנקבע ע""י עורכת התחחרות.
02-500621
 ,02-5פקס15 :
טל'5005440 :
 ,954ירושלים ט
גבעת שאול 46303
ת
רח' עם וועולמו ,3
רת הטבע והגניים הלאומיים(
))הרשות לשמיר
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טבע והגנים ו/או מי
שתורכב מעובבדי רשות הט
מצוות שופטים ש
ת
תורכב
"ועדת השיפוט" – וועדה אשר ת
מטעמה.
במספר ערוצים ככפי שתחליט עורכת התחררות.
שמות הזוכים יפורסמו ס
הזוכים" – ש
"פרסום ה
מעובדי רשות מעובדדי רשות הטבבע והגנים ו/א
י
התערוכה" -ועדה אשר תורכב
"מערכת ה
או מי מטעמה.
שיצולמו על יידי המשתתפפים בתחרות בגן לאומי א
התמונות/הצילומים /התצלומים" – תמונות ש
ת
"
אפולוניה
בהתאם ללנושאי התחררות המפורטים בסעיף  3להלן.
בסעיף  10.2ללהלן.
ם המפורטים ב
הפרסים" – הפרסים
ם
"
אי תחרות הציילום
 .3נושא
 3.1כל משתתף רשאיי להגיש עד  2תצלומים לככל נושא )כמפפורט להלן( וובסה"כ עד  100תצלומים לתחרות
כולה.
הבאות:
טו בנושאים ה
 3.2התצללומים יישפט
א .נוף
ב .בבעלי חיים
ג .ש
שקיעה
ארכיאולוגיה
ד .א
ה .פפעילות
ם המפורטים לעיל.
תצלומים התואמים את פירוט הנושאים
*ניתן להעעלות עד  10ת
 3.3יתקבבלו תצלומים שצולמו בגן הלאומי אפוללוניה בלבד.
תצלום זהה לליותר מנושא אחד.
אין להעלות ת
נושא המתאים וא
התאים את ההתצלום ל א
 3.4יש לה
מהלך חייה ה
או הפרעה למ
מים בהם היייתה פגיעה א
תקבלו תצלומ
 3.5לא ית
התקין של חייית הבר .כמוו כן ,לא
האתר.
ר
חות של
יתקבבלו תצלומים שצולמו תוך עבירה על הננחיות הבטיח
או פגיעה
ת של פגיעה בערכי טבע ומורשת ו/א
שנים האחרוננות בעבירות
 3.6אדם אשר הורשעע בשלוש הש
תמונותיו
להשתתף בתחרות ות
ף
בשמוורות טבע וגניים לאומיים ו/או הפריע ווהטריד בעלי חיים ,לא יוררשה
ייפסללו.
 .4תקופ
פת התחרות
ה ,23:59
החל מיום  4.6.2014בשעה  8:000ועד ליום חמישי  ,31..7.14עד השעה
תן לשלוח ל
הצילומים נית
את ה
ת .עורכת
מור לא יפוררסמו ולא יכנסו לתחרות
לאחר המועד האמ
ר
צעות דוא"ל ..צילומים שישלחו
באמצ
חרות או קיצוורה.
הארכת תקופת התח
ת
ט על
קול דעתה הבבלעדי להחליט
התחררות רשאית ,בבהתאם לשיק
אים להשתתףף בתחרות
 .5הזכא
טין שגילו עד  18שנה היננו קבלת
שתתפות של משתתף קט
הציבור .תנאי להש
ר
 5.1התחררות פתוחה לכלל
ת.
תתף בתחרות
חוקיים להשת
מת הוריו/אפפוטרופוסיו הח
הסכמ
בלבד ,שלא לצ
תתפות מותררת ליחידים ב
 5.2ההשת
צרכים מסחרריים.
שונה.
משפחותיהם ממדרגה ראש
שופטים ובני מ
שות ,צוות הש
תתפות בתחררות אסורה עעל עובדי הרש
 5.3ההשת
הינה בכפוף לעמיידה ביתר הורראות תקנון זזה .משתתף אשר לא
תתפות ,הזכייה בפרסים וקבלתם ה
 5.4ההשת
מילא לא
ה ,לא יהא זככאי להשתתף בתחרות וממ
הלן בתקנון זה
טים לעיל ולה
מילא אחר כל התננאים המפורט
א
כלשהו במסגרתה.
ו
יהיה זכאי לזכות בבפרס
02-500621
 ,02-5פקס15 :
טל'5005440 :
 ,954ירושלים ט
גבעת שאול 46303
ת
רח' עם וועולמו ,3
רת הטבע והגניים הלאומיים(
))הרשות לשמיר
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 .6כללי השתתפות
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

ם ,חדשניים וזכויות היוצררים בהן ,ובבכלל זה,
שים לתחרות חייבים להייות מקוריים
הצילומים המוגש
ת
ת
לעשות שימוש בצצילומים
זכויות ההעתקה ,הזכויות המוסריות ,זכויות השימוש בהן ,לרבות הזכות
סגרת תחרות זו ,על
חרים המהוווים מושא לזזכויות ,במס
הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אח
ש הצילומים.
משתתף מגיש
תקנון זה ,הינן בבעלות המ
תנאיה כמפורט בת
והגנים תהיה זכאית להשתמש בתצלומ/ים לצרכיה על פי שיקול דעעתה בכל
ם
יובהרר ,כי רשות ההטבע
תמורה שהיא .מובהר
הגבלת זמן וללא ת
ת
התחרות ,לרבות מדייה דיגיטלית ,,ללא
ת
מדיה שתבחר עוררכת
ה
תצלום.
המשתתף בתחרות בעעת שימוש בת
ף
בזאת שיצוין שמו של
ת
מים שהוגשו בעבר לתחרוות צילום כללשהי ,או שנעעשה בהם שימוש מסחריי כלשהו
אין ללהגיש צילומ
בעבר.
ר
הצגת עבודותיהם ,,כמו גם
ת
יקבלו כל תשלום עבור השתתפפותם בתחרות ו/או
ל
תתפים בתחררות לא
המשת
שהוגשו על ידדם ,בהתאם להוראות ה
כת התחרות בצילומים ש
שתעשה עורכ
בגין כל שימוש ש
התקנון.
הסכמתם
תתפים את ה
מביעים המשת
ם לתחרות ,מ
שת הצילומים
סי ההרשמה ,ובעצם הגש
בחתיימתם על טפס
התקנון ,ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור
המפוורשת לאמורר בסעיף זה ,ולהוראות ה
לרשות הטבע והגננים ,כמפורט בתקנון זה.
אשר אינם בבעל ות המשתתףף ,ו/או אשר הינם מושא לזכויות
ם כוללים אללמנטים
ר
במידה והצילומים
הסכמות
המשתתף יהא אחראי להשגת הה
ף
הו,
בצילומים אדם כלשה
ם
שיים ו/או מופיע
בידי צדדים שליש
ם ,חתומים ,על מנת להצציג את הצילומים ולעשות בהם כל שימוש,
סום והאישוררים הנדרשים
לפרס
תחרות.
קטין ,או
במידה והמופיע בצצילום הינו ק
ה
הצילומים לת
דם להגשת ה
כמתוואר בתקנון זזה ,והכל ,קוד
טין או
שגת אישור מהורי הקט
יהא המשתתף אחראי להש
אדם שאינו מסווגל לדאוג ללענייניו ,א
הנדרשים
תקנון זה .על האישורים ה
מתוארים בת
בכל מקרה ,ללשימושים המ
האפווטרופוס החווקי ,כנדרש ב
סול משתתף אשר לא
תהא רשאית לפס
התחרות א
הר כי עורכת ה
הצילום .יובה
שלח במייל יחחד עם הגשת ה
להיש
להוראות סעיף זה.
ת
תאם
ככל שנדרש בהת
רלבנטים ,ל
או אישורים ר
צירף הסכמות ו/א

 .7אופן הגשת הצילוומים
ת טופס ההררשמה ,אשר יש למלא עבבור כל
תצלומ/ים בננושא התחרוות ,באמצעות
שלוח את הת
 7.1יש לש
.ziloma
apollonia@n
דוא"לnpa.org.il :
ל
תובת ה
צילום בנפרד ,לכת
ם
כמו ככן ,על המשת
מלאה ,מספרר טלפון
שיים )שם פררטי ושם משפפחה ,כתובת מ
את פרטיו האיש
תתף למלא ת
אלה הינו הכרחיי וללא
של פרטים ה
בבית ,מס' טלפון סלולרי ,כתובת דואר אללקטרוני( .מיילוי מלא ל
ת .פרטים א
תפות בתחרות
אפשר השתת
ם המוזכרים ללעיל ,לא תתא
י
שלא יהיו ברורים ו/או
מילוי כל הפרטים
חייבים
המשתתפים בבפעילות מתח
מהשתתפות בבתחרות זו .ה
את התמונה והמשתתף מ
מלאיים – יפסלו א
צד שלישי.
כאמור ולא להזין ככל פרט של ד
ר
להזין אך ורק את פרטיהם האישיים
ן
הא על
ועל נכונותם תה
המשתתפים בתחרות ל
אישיים של ה
 7.2האחרריות הבלעדיית על מילוי הפרטים הא
ה בדבר
אים לכל טענה
ולא יהיו אחרא
ם אחראים א
מטעמה אינם
חרות או מי מ
תתפים בלבדד .עורכת התח
המשת
מערכת הדוא""ל ו/או לכל נזק או
ם שנקלטו במ
נכונות ו/או אי נכוונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים
ת
שהוזנו
הפרטים או מהימנותם .רישומי עורכת התחררות שהתקבללו מהפרטים ש
ם
טענה אחרת בקשרר עם
ה
ם ו/או לעצם שליחתם על יידי המשתתפפים.
הוו ראיה מכררעת לנכונותם
ם בתחרות יה
על ידדי המשתתפים
מצידו לתנאי תקננון זה ,הצהררתו של
ו
סכמה
תף ,מהווה הס
הר כי משלוחח התמונה על ידי המשתת
 7.3מובה
זו.
תף בעצמו ציילם תמונה ו
שור כי המשתת
תתף שפרטיוו נכונים ואיש
המשת
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7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

7.9

.8
8.1
8.2
8.3
.9
9.1
9.2

9.3

ת הדוא"ל הנ"ל .לא יתקבלו צילומים שאינם
מצעות כתובת
הצילומים יוגשו בבקבצים דיגייטאליים באמ
מוגשים בפורמט דדיגיטאלי.
מגבלות עיבוד:
מארטפונים ווטאבלטים:
א .בבקטגוריית סמ
מגבלה על עיבבוד.
אין מ
ב .בבקטגוריית מצצלמות:
ת תמונה
טיפול קיצוני בבתוכנת עיבודד )פוטושופ ודומיו ,ראו ככללים לעריכת
מים שעברו ט
תקבלו תצלומ
לא ית
הותי.
שך( באופן בו שונה התוכן המקורי בציללום באופן מה
בהמש
הארוכה לא תעלה עעל1500-
ה
הצלע
התצלומים כקובץ  JJPGבלבד ,כשה
ם
את
לתהלליך השיפוט ייש להגיש ת
במשקל על  1מגה )מינימום
ל
איכות  10 – 8ובלבד שלא יעלה
קובץ ה JPG -בא
ץ
מור את
סלים .יש לשמ
פיקס
פיקסלים(.
ם
גודל תמונה ]הצלעע הארוכה[ 12000
.Ado
או obe sRGB
 Adobe RGBא
R
ש להגיש בפרופיל צבע
התצלומים יש
את ה
ה על גבי
אחר בהטבעה
או כל מידע א
התצללומים יוגשו ללא מסגור ,ללא לוגו או ציון שם הצצלם ,כתובת א
תחרות.
ם שיוגשו כך יייפסלו מן הת
הצילום .תצלומים
קום הצילום ,תאריך ומפררט טכני
של המתרחש בתצלום ,מק
תיאור קצר ש
תצלום בנפרדד יש לצרף :ת
לכל ת
ה שימוש
לפרט האם נעשה
ט
)סוג גוף מצלמה ,סוג עדשה ,צמצם ,מהיררות ,רגישות ]אסא[ .כמו כן ,יש
סתור וכו'[(.
ם לצורך הצילום ]חצובה ,פפילטרים ,מס
באביזרים נוספים
התצלום ייבחחר לתערוכה ,הצלם יתבקש להגיש קובבץ דיגיטלי בבלבד ברזולוצציה גבוהה – בפורמט
אם ה
של  70 X100ס"מ לפחות ,וובפרופיל
 TIFFאו  JPEGבאיכות מקסימלית המותאמת להדפפסה בגודל ל
T
 JPEGהמקוררי )יעשה ביררור אימות מוול הצלם
 Adobe RGB 1998ב .DPI 3000-יש ללצרף את הG-
צבע 8
בנוגע לאותנטיות של הצילום(.
ע
מונות
כללים לעריכת תמ
ם
שולל את
צלם ,ולעולם לא להוליך ש
תצלום לשקףף נאמנה את המציאות כפפי שראה וחוווה אותו הצ
על הת
הצופה.
התבצע במתיננות.
סלקטיביים( צריכים לה
ם
ם)
עיבודדים מקומיים
ש.
לחדד מעבר לנדרש
ד
אין ללהעלות רוויהה בצורה קיצונית ,או
הצילומים הנבחריים
קום אחר אש
והגנים או בכל מק
ם
הטבע
שמות הזוכים יפוורסמו בתאריך  9.10.14בבאתר רשות ה
ת
שר תבחר
צג בגן לאומי אפלוניה במבבצר הצלבני בבתאריכים .16.100.14 -10.10.114
עורכת התחרות .ההתערוכה תוצ
ת
התערוכה
הנ"ל או לא לקיים את ה
ת המועדים ה
צמה את הזכוות לשנות את
מערככת התערוכה שומרת לעצ
הכל לפי
אמצעות אתרר התערוכה ו/או רשתות חברתיות ,וה
משתתפים בא
כלל בגיבוי הודעהה לציבור המ
שיקול דעתה הבלעעדי.
טגוריה לקטגגוריה ,אם לפפי שיקול
תצלומים מקט
מערככת התערוכה שומרת לעצמה את הזכוות להעביר ת
אחרת.
יותר לקטגוריה א
מה טובה ר
דעתה ישנה התאמ
ה

סים ואופן קבבלתם
 .10הפרס
מים וטאבלטיים(.
טלפונים חכמ
קטגוריה )אחד למצללמות ואחד לט
ה
 10.1יווענק פרס עבוור זוכה אחד מכל
א:
שה באופן הבא
הצילום ,תיעש
פי קטגוריות ה
חלוקת סוגי ההפרסים על י
 10.2ח
עד (30.11.14
קף מימוש ד
הטבע והגנים )תוק
ע
רי רשות
מצלמות -מנויי שנתי לאתר
א .מ
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ב.
10.3
10.4

10.5
10.6
10.7

10.8
10.9

10.10

10.11

10.12
10.13

מים וטאבלטיים– מנוי שנתי לאתרי ררשות הטבע והגנים )תוקף מימוש עד
טלפונים חכמ
ט
(30.11.144
ההרשמה
שמסר בעת ה
בהתאם לפרטים ש
ם
רשמי ובדוא"ל ללזוכה
י
במכתב
הודעה על זכיייה תיעשה ב
לת
תחרות.
ת האתר,
אפולוניה המצוי במבואת
לקבל את הפרסים במשרדי גן לאומי א
ל
הזוכים יהיו זכאים
זכייתם או בכל מק
ם
ת הטבע והגננים על
במסגרת הודעת רשות
ת
מועדים ובאוופן שיימסר ללהם
במ
קום אחר
א לממש כנגגד הצגת שובבר פרס שהגגיע לבית
הפרסים ניתן יהא
ס
אשר תבחר עוורכת התחרוות .את
מראש בטלפון שייימסר במעמדד הודעת
ש
בהגעה לקבלת הפפרס ובכפוף לתיאום
ה
ת זהות
הזוכה ותעודת
הזכייה.
קבלת הפרסיים ייקבע על יידי עורכת הת
מיקום ומועד ק
תחרות.
ם וידאה
הפרסים יימס רו לזוכים ,כאמור ,רק כננגד הצגת תעוודה מזהה ,ללאחר שרשות הטבע והגנים
סמכים שיוצגגו על ידם.
סרו על ידיהם בהתאם למס
ת התאמת הפפרטים שנמס
את זהותם ואת
שלו על טופס המאשר קבללת הפרס
מותנית בחתימת הזוכה ו//או האפוטרוופוס החוקי ש
הזכייה בפרס מ
התחרות רשאית לוותר עעל תנאי זה כולו או
מסירתו ע"י עעורכת התחררות .עורכת ה
ע""י הזוכה ומ
הבלעדי.
שיקול דעתה ה
מקצתו עפ"י ש
המחאה ו/או העברה כנגדד תשלום
או בחלקם איינם ניתנים לה
בשלמותם ו/א
מובהר בזאת ככי הפרסים ב
חלפה כך שזוככה אינו יכול ללהמיר את הפפרס בכל דרךך שהיא.
ואינם ניתנים להח
ם
תשלום
או שלא כנגד ת
אריך  311.12.14אם לא יגייע מי מן
לשמור את הפרסיים מעבר לתא
ר
עוורכת התחרוות איננה מתחייבת
לגבי מסירת הפררס .זוכה
ידי חובתה י
ת התחרות י
עד לתאריך זה ,תצא עורכת
את הפרס ד
הזוכים לקבל א
אשר לא יגיע להגיע לקבל את הפרס בבמועד בו הוזזמן על ידי עעורכת התחרוות ,ייאבד את זכותו
תביעה כנגד עורכת התחררות בגין
טענה ו/או דדרישה ו/או ת
תהיה לו כל ט
קבלת פרס ככלשהו ולא ת
לק
אובדן הזכות ככאמור.
הודעה לו
סירת הפרס ללמי מן הזוכים ו/או לאי ה
מובהר כי עורככת התחרות ללא תהיה אחראית לאי מס
שאינה תלויה בעורכת
סיבה אחרת ש
אר האלקטרווני ,או מכל ס
בכתובת הדוא
על זכייתו עקבב אי איתורו ב
ל
טרוני שנמסרה
ה לכתובת הדדואר האלקט
התחרות יהוו ראיה חלוטה
התחרות .רישוומי עורכת ה
ה על ידי
המשתתף.
ת עורכת
הזוכים מוותררים בזאת עעל כל טענה ביחס לטיב //איכות הפררסים ופוטריים בזאת את
הפרסים ,טיבם ,איככותם ותקינוותם ,הם בא
ם
סים.
התחרות מאחחריותה לפרס
אחריות הבלעעדית של
בהתאם לכל דין ובבהתאם למקוובל אצל הנ"ל ו/או כל גורם אחר
ם
היצרן ו/או הייבואן ו/או הספק,
קשר עם הפררסים.
בק
א תישא
עורכת התחרות לא
ת
הפרס עצמו הינה על הזוכה בבלבד.
ס
מוש הזכייה ללרבות
אחריות למימ
סיבה שהיא.
ה
אחריות בגין אי מימוש הפפרס ו/או טיבבו על ידי הזוככה מכל
בא
מיסים וביטווח בקשר
בכל הוצאה ו//או תשלום וו/או היטל וכייו"ב ,לרבות מ
ת לא תישא ב
עוורכת התחרות
בוע מהפרס ,ווהם יחולו עלל הזוכה בלבד.
עם הפרס ו/אוו העשויים לנב
ם

 .11פרסוום שמות הזוככים
מות הזוכים יייעשה בדרכיים הבאות:
פרסום שמ
שובר פרס ייש
א .ש
שלח לבתיהם של הזוכים.
א עורכת
הודעה זכייה לזוכה תעשה באמצעות מכתב רשמיי ובאמצעות כתובת דוא""ל .בכך תצא
ב .ה
התחרות ידי חחובתה בדבר הודעה על הזזכייה.
ה
דרך אשר תכריזז עורכת
האינטרנט של רשות הטבע והגניים ובכל ך
ט
תר
ג .פררסום שמות הזוכים באת
התחרות.
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 .12צוות השופטים
12.1
12.2
12.3

12.4
12.5

12.6

12.7

מחמישה חברי צוות.
ה
שופטים המוררכב
מים תיעשה עעל ידי צוות ש
חירת התצלומ
בח
צורה אנונימית
וועדת השיפוט בצ
ת
התצלומים יוצצגו בפני
ת וללא סימנים מזהים.
ם יבצע את השיפוט תווך הקפדה עעל האיכות המקצועית ווהאמנותית וובהתאם
צוות השופטים
חד מכל קטגגוריה( על פי שיקול
ם הזוכים )אח
את הצילומים
טים יבחר א
שיקול דעתו ..צוות השופט
לש
את החלטתו.
חויב לנמק ת
דעעתו הבלעדי ווהוא אינו מח
אחר כפי שיייקבע על ידיי עורכת
חודש ספטמבבר  2014או בכל מועד א
השיפוט יתקייים במהלך ח
התחרות.
אים ו/או במיידה שוועדת השיפוט תחלליט ,לפי
אחד מהנושא
מועמדויות לא
מידה ולא יוגגשו מספיק מ
במ
אנו שומרים לעעצמנו על
הנושאים ,ו
תצלומים ראוויים באחד ה
אין מספיק ת
שיקול דעתה ההבלעדי ,כי א
ש
העברה של תצלומיים מנושא לנוושא.
ה
הזכות לביטולל הנושא ולפי העניין
השופטים אינם מחויבבים להסביר את
שות הטבע וההגנים ו/או צוות
מים של
הטעמים לכך שצילומ
ם
ם
רש
ם נפסלו ו/או לא זכו ,וככל החלטה ככאמור ,תהא לפי שיקול דדעתם המקצצועי של
משתתף מסוים
שתתפי התחררות ,תהא ככל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
שופטים ,ומבללי שלמי ממש
חברי צוות הש
בעעניין.
החלטת צוות השופטים היינה סופית ,כפופה לשיקולל הדעת הבלעדי של ת
צוות השופטים ,וותוצאות
שופטים הזכוות לדחות צצילומים
החלטתו תהייינה סופיות ובלתי ניתננות לערעור ..לצוות הש
המקצועיים המקובלים וו/או לדחות וו/או לפסול צצילומים
קריטריונים ה
שאיכותם איננה עומדת בק
ש
קנון זה ו/אוו שאינם
ם עלול להיוות תוכן פוגעעני או שאיננם עומדים בבהוראות תק
שהתוכן שלהם
ש
מים ,אף לאחר קבלתם לתחרות
של פסילה או דחיית צילומ
אות כל דין .במקרה ל
עוומדים בהורא
לא תעמוד למשתתף כל טעענה ו/או דרישה ו/או תבייעה כנגד רשוות הטבע
תם כזוכים ,א
וללאחר הכרזת
הגנים ו/או כננגד צוות השוופטים.
וה

זכויות יוצרים:
ת
.13
שר בחתימת ידו כי הצי לומים שנשללחו לתחרות הם מקוריים ,פרי
כל משתתף בבתחרות מאש
ל
13.1
חת שמו,
שהוגש/ו תח
א הזכויות בצילום/ים ש
הוא הבעלים הבבלעדי במלוא
שית ,וכי א
צירתו האיש
יצ
סרית וכל זכוות אחרת ,ובבכלל זה הינוו רשאי
לררבות זכויות יוצרים ,זכוייות העתקה ,הזכות המוס
ם על ידו
חת הצילומים
וכי בעצם שליח
לעעשות כל שיימוש בתמונוות האנשים המופיעים בבצילומים י
שלישי כלשהו ,כולל זכויות קנייין רוחני,
י
של צד
מפר כל זכות מככל מין וסוג ,ש
מסגרת התחררות אינו ר
במ
ם וכיו"ב.
זככויות יוצרים
או טענה,
ולא תהיינה לו או למי מטעעמו ,כל תביעעה ,דרישה א
תחרות מצהייר כי אין א
כל משתתף בת
ל
13.2
מוסריות,
קניין או זכויות מ
ן
שר עניינן בזככויות יוצרים ,זכויות
לרבות ,תביעות אש
ת
שהוא,
מכל מין וסוג ש
קשר עם הציילומים שהוגגשו על ידו בבמסגרת
רות ו/או מי מטעמה ,בק
לררבות כלפי עעורכת התחר
התחרות.
להשתתפות בתחרות ,ללרשות הטבעע והגנים
ת
ת
כל משתתף בבתחרות מענייק בעצם הגשת התמונות
ל
13.3
ה ,ללא תמוררה ,ביחס לצצילומים ,ובככלל זה,
ריישיון ,בלתי חוזר ,נצחי ,שאינו מוגבבל בטריטוריה
שות הציבור ,לעשות מהצצילומים
ם ,לשדרם ,ללהעמידם לרש
מים ,לפרסמם
ק את הצילומ
שיון להעתיק
רש
צירה נגזרת וו/או כל שימוש אחר.
יצ
 13.4המשתתפים בבתחרות לא ייקבלו
קשר עם
חרות ו/או בק
תמורה בגין הצגת צילומיהם בבמסגרת התח
ה
טבע והגנים בהתאם
כל שימוש שיייעשה על ידדי רשות הט
בייצוע פרסומיי הרשות ,ו//או בגין ל
הוראות תקננון זה.
לה
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13.5
13.6

והגנים ,כאמור לעעיל ,כדי
ם
ם של רשות הטבע
שים המורשים
מען הסר ספפק ,יובהר כי אין בשימוש
למ
שימוש בצילוומים שהגיש .
תתף לעשות ש
מנוע מהמשת
למ
מי מטעמם ללא יהא אחרראי ,במישריין ו/או
טים ו/או מ
שות הטבע ווהגנים ו/או צוות השופט
רש
זכויות של צדדים ש
ת
בעעקיפין לכל דדרישות ו/או טענות ו/או תביעות ,ביןן היתר בשל הפרת
שלישיים
מוניטין
או העתקה ו//או פגיעה במ
לררבות דיני זככויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קנייין רוחני ו/א
קשר עם הצילומים
אחרת של צדדדים שלישיים ,הנגרם בק
או כל זכות א
ו//או בפרטיות של אדם ו/א
הטבע והגנים בקשר
תעלה טענה ו//או דרישה וו/או תביעה ככלפי רשות ה
שהוגשו לתחררות .ככל שת
ש
במישרין ו/או בעקיפפין ,למלוא הנזקים,
ן
בתחרות אחראי לבבדו,
ת
צילום כלשה ו ,יהא המשתתף
לצ
תביעה כלשהיי כאמור,
טענה ו/או ת
ם כתוצאה מט
הטבע והגנים
רמו לרשות ה
ההוצאות והההפסדים שייגר
מוניטין
קניין רוחני ו//או העתקה ו/או פגיעה במ
הפרת דיני ק
לררבות ,בגין ההפרת זכות יוצרים ו/או ה
צולמים ו/או כל זכות אח רת של צדדים שלישיים .המשתתף בבתחרות
ו//או פגיעה בפפרטיות המצ
הוצאות
אשונה ,בגין ה
ם ,מיד עם דדרישתה הרא
הא אחראי ללשפות ולפצות את רשות הטבע והגנים
יה
הליכים
משפטיים כאמור ,ובבגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מה
ם
כים
מסגרת הליכ
שיגרמו לה במ
ש
טיות ושכר עוררך דין.
אלו ,לרבות הווצאות משפט

 .14אחרייות המשתתףף
14.1

14.2

ורשות הטבע והגניים ו/או
ת
ה ,עושה כן עעל אחריותו בלבד,
כל הכרוך בה
כל המשתתף בתחרות ,ובכ
ל
לא יהיו אחראיים לכל
או כל צד שללישי
התחרות ,א
ה בקשר עם ה
המשתף עמם פעולה
ף
מי מטעמה ו/א
ועוגמת נפש( אשר ייגרמו
ת
אובדן רווח )לרבות נזקי גוף
נזזק ,ישיר או עקיף ,הפסד ,הוצאה וא
חרות הזו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הקשורר לאופן
משתתף בכלל הקשור לתח
למ
ס ,ולכל
אופן קבלת וומימוש הפרס
התחרות ,לאופן קביעעת הזוכה ,לא
,
ת ,לעדכון תננאי
בייצוע התחרות
ההשתתפות בתחרות.
ת
תקבל ו/או תעעשה על סמךך
החלטה ו/או פפעולה אשר ת
מעשה ו/או מחדל של צד
ה
משתתף במקרה של
שא בכל אחרריות כלפי המ
שות הטבע וההגנים לא תיש
רש
עם התחרות.
הו בקשר ם
שלישי כלשהו  ,לרבות מחללוקת עם צד שלישי כלשה
ש

הזכות לבטל או ללהשהות את התחרות
ת
.15
רשות הטבע והגניים שומרת עעל זכותה ,הככפופה לשיק ול דעתה הבבלעדי ,לבטל ,לסיים ,לשנות או
ת
תביעה ו/או דרישה כתוצאה מככך.
ה
ה ו/או
היה כל טענה
תפים לא תה
הות את התחחרות ולמשתת
להשה
שונות
ת
.16
16.1

16.2

התחרות כל פפריט ו/או חוומר המפר כלל דין או
שתתפים לשלוח לעורכת ה
חל איסור מוחחלט על המש
לרבות אך לא רק חומרים אשרר שימוש
ת
של כל דין או הסכם,
הווה הפרה ש
שר פרסומו יה
הסכם ו/או אש
אחרת; הפרה של דיני
קניין רוחני א
או כל זכות ק
הפרה של זכוויות יוצרים א
סומם יהווה ה
בהם ו/או פרס
ה
סומי תועבה; הפרה של דדיני הגנת
שון הרע או ההוצאת דיבה; הפרה של דדיני העונשין בבקשר עם פרס
לש
אמון או סודיוות.
או הפרת חוזזה או חובת א
כל חלק ממנו; א
הציבור או ל
הפרטיות; פגיעעה ברגשות ה
ש כי הוא
חומר אשר לדעתה קיים חשש
ר
עוורכת התחרו ת שומרת לעעצמה את הזככות שלא לפררסם כל
הולם את
נוופל לגדר החחומרים המנוויים לעיל ,וככן כל חומר אשר לדעת עורכת התחרות איננו ה
חרת לפי
מכל סיבה אח
האמור וכן מ
נושא התחרות .והכל בשל ה
א
ת התחרות וו/או את
מדיניות עורכת
תה.
התחרות וללא צורך לנמק פעולת
ת
שיקול דעתה ההבלעדי של עוורכת
ש
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טבע והגגנים
שות הט
רש

משפטית
לשכה מ

16.3
16.4

16.5
16.6
16.7
16.8

16.9

16.10

16.11

16.12
16.13
16.14

16.15

16.16

חרות או
הארכת תקופת התח
ת
להחליט על
ט
התאם לשיקוול דעתה הבללעדי,
עוורכת התחרוות רשאית בה
קיצורה.
כסדרה ללא מגבבלות או
ר
תקיים
תחרות לא תופרע או תת
תחייבת שהת
עוורכת התחרוות אינה מת
קלקולים ,אי דיוקים,
שה לא מורשית ,נזקים ,ק
סינה מפני גיש
הפסקות ,תנוההל ללא טעויות ,תהיה חס
התקשורת ,ררשת האינטרננט ,רשת
בות תקלות בבחומרה ,בתווכנה ,בקווי ה
שגיאות דפוס ותקלות ,לרב
ש
חרות לא
ת .עורכת התח
הלת התחרות
מצעותן מתנה
ומערכות השונות באמ
ת
שמל
המחשבים ,ציווד ,רשת החש
אה עם כל טעענה ו/או תבייעה ו/או דריישה אשר ענייינה נזק
תישא באחריוות בקשר עם ו/או כתוצא
שית ו/או
שה לא מורש
תתף ו/או לצצדדים שלישייים עקב גיש
ו//או הוצאה ווכיו"ב אשר יגרם למשת
ש ,או כל
מחיקה ,שיבוש
תקלה ,איחורר ,השמטה ,מ
קלקולים ו/אוו אי דיוקים וו/או שגיאות ו/או טעות ,ת
רק ,אי קליטת הרשמת
של טכני הנוובע ו/או הקשור במערכות ו/או בתח רות ,לרבות ,אך לא ,
כש
תף וכיו"ב.
שתתפות בתחרות ,שיבוש פפרטי המשתת
המשתתף להש
היתר ,כל
את התחרות לפני המועד הנקוב ,בין ה
ת שומרת לעצמה את הזככות להפסיק א
עוורכת התחרות
אירוע שאינו בשליטתה.
אימת שתתרחחש תקלה או א
ה ויימצא
ת שומרת לעעצמה את הזככות שלא להעעניק את הפררס למשתתף שזכה במידה
עוורכת התחרות
ה בתקנון תחררות זה.
במרמה ו/או שלא בבדרך שנקבעה
ה
שאותו משתתףף נהג
ש
האמור בתקנון זה.
ר
ם שימוש לפררשנות
כוותרות הסעיפפים נועדו לנוחיות בלבד וללא יעשה בהם
ההוראות
התנאים ,החובות וה
ם
את כל
המשתתף ת
בתחרות הנ"ל מקבל על עצמו ה
ת
על ידי השתתפפותו
ל
ק ,לתקנון זה ולהחלטת עעורכת התחרוות ועפ"י
חייב לפעול בבהתאם לחוק
קנון זה ומתח
המופיעים בתק
שיקול דעתה ההבלעדי והסופפי.
ש
מקומו פרס דדומה או
תה הבלעדי ,ללשנות את הפפרס ולתת במ
עוורכת התחרוות רשאית לפפי שיקול דעת
תתפים בה מווותרים על ככל טענה ו/אוו דרישה
בכל עת והמשת
או לבטל את התחרות ל
שווה ערך ו/א
ש
להחזיר או להחליף פרסים שנתננו לזוכה.
ר
א ניתן
קשר לכך .לא
בק
אתי ,אי
שי ,מקרי ,מייוחד או תוצא
אחריות לכל נזק ,פיסי או נפש
ת
תישא בכל
א
עוורכת התחרוות לא
באלו תוצאות ,יישירות או עעקיפות שייגררמו לזוכה בבתחרות,
ו
נווחות ,אבדן ,עגמת נפש וכיוצא
ה ,תביעה
מוותר על כל טענה
ר
הזוכה
מוש שעשה הזזוכה בפרס וה
לררכושו ו/או ללכל צד שלישי ,בשל השימ
חרות בקשר ללכך.
או דרישה כלפפי עורכת התח
משרה בה ,מנהלייה ,בעלי
ה
ת התחרות ,נושאי
עם קבלת הפררס מסכים וומתחייב הזוככה ,כי עורכת
ם
בתחרות זו ישוחררו מכל אחריוות ומכל
ת
קשור
מניותיה ,עובדדיה ,נציגיה ווכל אדם או גוף אחר הק
הנאה או
או בזכייה ,ה
תתפות בתחררות הנ"ל ו/א
מקורם בהשת
השבה אשר מ
ם ,נזק או ה
טענה לפיצויים
שימוש בפרס.
ש
תקנון זה ,או הקשורים לזכויות
תוקף ,פרשנוות ואכיפת ת
הקשורים לכתיבת ,ת
ם
כל שאלה וענניין
ל
שר עם התחרוות ,יהיו כפופיים לחוקי מדדינת ישראל.
התחרות בקש
תתף ועורכת ה
חובות המשת
וח
טעמה בקשר לתחרות
תהיה לו כל טעענה כלפי עוררכת התחרות ו/או למי מט
המשתתף מתחחייב כי לא ת
ו//או הליך התחחרות.
שב כהגרלה כהגדרתה
צורכי משחק בלבד והתחררות לא תחש
חרות הינו לצ
ק תקנון התח
מען הסר ספק
למ
או יכולת יותרר מאשר
תלויה בהבנה ו/א
ה
הזכייה
העובדה כי ה
סעיף  224בחחוק העונשין וזאת עקב ה
בס
בגגורל.
מקנה המשתתף זככות שימוש בללתי חוזרת לעורכת התחררות ,לפי שיקוול דעתה
ה
תחרות
השתתפות בת
בה
סגרת השתתפפות בתחרות ,בהתאם
משתתף במס
ת שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המ
הבלעדי ,לעשות
הוראות הדיןן ,לרבות חוק הגנת הפרטייות ,התשמ" א.1981-
לה
אות תקנון זה הינו בבתי המשפט
סמכות השיפווט המקומית הבלעדית לככל עניין הנוגעע לפרוש הורא
המוסמכים ביררושלים.
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