
 בגן  לאומי אפולוניה הצילום בתחרות השתתפות טופס

 ,/היקר /תמשתתף

ולחתום מטה כי קראת את  ,במלואו ,עבור כל תמונה בנפרד ,יש למלא את טופס ההרשמה

  . לכל תנאיו /האת האמור בו ומסכים /תהתקנון, הנך מאשר

  

  פרטיים אישיים:  .א
  

 מלא:________________________________ שם .1

 :_________________________________ז.תמס'  .2

 :____________________________סלולארי טלפון .3

  דוא"ל:__________________________________ .4

 פרטיים טכניים:  .ב
  

 שם הצלם:_______________________________ .1

 התמונה:_____________________________ שם .2

 צילום התמונה:______________________ תאריך .3

 מקום צילום התמונה:_______________________ .4

 תיאור הצילום:  .ג
  
  :_________________________________כותרת

  הסיפור:______________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

 :ת הצילוםינא לסמן בעיגול את קטגורי  .ד
  
 מצלמות  .א

  טלפונים חכמים וטאבלטים  .ב



  

 :הצילום נושאנא לסמן בעיגול את   .ה
  
  נוף  .א

 בעלי חיים   .ב

 שקיעה  .ג

 ארכיאולוגיה  .ד

  פעילות   .ה

  

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

, יוצרים זכויות לרבות, שהוגשו בצילומים  הזכויות לואבמ ים הבלעדיבעלה אני וכי האישית

 בצילומי שימוש לעשות /תרשאי הנני וכי אחרת זכות וכל המוסרית הזכות, העתקה זכויות

 מין מכל אחרת זכות כל /המפר איני הצילומים שליחת ובעצם, בצילומים המופיעים האנשים

  .ב"וכיו יוצרים זכויות, רוחני קניין זכויות כולל, כלשהו שלישי צד של, וסוג

 בזאת כי אין ולא תהיינה לי או למי מטעמי כל תביעה, דרישה או טענה מכל מין  /ההנני מצהיר

 כלפי, מוסריות זכויות או קניין זכויות, יוצרים בזכויות עניינן אשר תביעות לרבות וסוג שהוא, 

  .התחרות במסגרת ידי על שהוגשו הצילומים עם בקשר, מטעמה מי או/ו רשות הטבע והגנים

 לרשות /המעניק הנני, בתחרות להשתתפות התמונות שליחת בעצם כיבזאת  /תמאשר הריני 

 ביחסללא תמורה, , בטריטוריה מוגבל שאינו ,נצחי ,חוזר בלתי ,רישיון והגנים הטבע

 לרשות להעמידם, לשדרם ,לפרסמם ,הצילומים את להעתיק רשיון ,זה ובכלל ,לצילומים

 ומדיה ולעשות בהם שימוש בכל אמצעי תקשורת נגזרת יצירה מהצילומים לעשות, הציבור

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי ללא תמורה, והכל לרבות מדיה דיגיטלית, שהוא,

 לכל בעקיפין וו/א , במישריןתאחראי תהא לא בזאת כי רשות הטבע והגנים /תהריני מאשר 

דיני זכויות של צדדים שלישיים לרבות, הפרת  בשל היתר תביעות, בין ו/או טענות ו/או דרישות

ו/או  במוניטין פגיעהו/או העתקה ו/או  רוחני קניין בזכויות פגיעה ו/או יוצרים זכויות

 הצילומים בקשר עם הנגרם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, פרטיות של אדםב

  .לתחרות שהוגשו

 הנני וכי התחרות תקנון את קראתי כי בזאת /המצהיר הנני, תחרותב השתתפותי בעצם 

 .בו לאמור /המסכים

  

 .תנאיו לכל /המסכים אני וכי התקנון את קראתי כי ת/מאשר הנני

  :___________________________חתימה

  

   



  :להלן המופיעים הפרטים את למלא יש קטין והמשתתף במידה
 

   _________________ ):משפחה+פרטי שם( האפוטרופוס שם
  

          : ____________________.ז.ת' מס
  

  : ______________________האפוטרופוס חתימת
  

 


