
  

 

 

 העיר מבעד למצלמה" - נשר" | צילוםתחרות 

"החממה  החממה החברתית לדיור וקהילה )להלן:", נשרב המעבדה העירונית"במסגרת פרויקט 

הציג את ול נושאת פרסים צילום להשתתף בתחרותבטכניון  את הסטודנטים המזמינ "(החברתית

  .נשרפרשנותם האישית לעיר 

שיתופי במסגרת , לרבות החברתית במסגרת פעילויות שונות של החממה ושיוגשו לתחרות יוצגהצילומים 

ו/או עם גופים נוספים. בעת פרסום  אגודת הסטודנטים בטכניוןעם ו/או  פעולה שונים עם עיריית נשר

הגשת הצילומים לתחרות משמעה מתן זכות לחממה החברתית לעשות  התמונות ינתן קרדיט לצלם.

 יל.בצילומים שימוש כאמור לע

 .לגברים ונשים כאחדהיא הכוונה בלבד ומטעמי נוחות הינו  ,בלשון זכרשימוש בתקנון זה ה

 השתתפות בתחרות מותנית בקריאת תקנון זה והסכמה לתנאים הקבועים בו. 

 <<<  השתתפות תנאי

  כללי .1

  ., במועד תקופת התחרותבטכניוןופעיל  וםרש סטודנטכל מי שהינו  - זכאות להשתתף בתחרות .1.1

כל מי שזכאי להשתתף בתחרות ונרשם אליה במהלך תקופת התחרות, כמפורט  -משתתף  .1.1

 .להלן

 ..1.1..1ועד ליום  .1.11.1מיום  - תקופת התחרות .1.1

דף התחרות רישום ב אמצעותב, לתחרות יהא רשאי להירשם כל משתתף - הרשמה לתחרות ...1

 לתקנון זה. 1באתר החממה החברתית כמפורט בסעיף 

 בתחרות השתתפותל םתנאי .2

 .המשתתף יהיה צלם התמונה עצמו והתמונה תהיה פרי יצירתו האישית .1.1

 .המצולמים בפרטיותו של מי מן התמונה אינה פוגעת .1.1

 המצולמים אינם קטינים. .1.1

מצולמים שניתן לזהותם בתמונה הסכימו להצטלם לתמונה שתשלח לתחרות ותפורסם  ...1

 בתערוכה.

 האמורות מוטלים על המשתתף בלבד.   יובהר, כי האחריות להשגת האישורים וההסכמות ...1

 אופן צילום והגשת התמונות .3

תנאי ב ודלבד שיעמוב, ובכל אמצעי העומד לרשות לצלם את התמונות כל משתתף יהא רשאי .1.1

 להלן: יםטרפוהמ ,הטכני המפרט

 של מינימאלי  גודל תמונהA3 

 רזולוציה  DPI 1.1 

  פורמט JPEG  אוTIFF     

 עזרת תוכנות.ניתן לבצע עיבוד לתמונה ב .1.1

 ניתן להגיש צילומים וצילומים מעובדים. .1.1

 תמונות. .כל משתתף יהא רשאי להגיש לתחרות עד  - כמות תמונות מקסימאלית ...1

 ערוכה יודפסו על ידי החממה החברתית לדיור וקהילה.התמונות שיבחרו לת ...1

 לוגואים



 

 ום לתחרותשרי .4

נפתח לטובת העניין באתר והגשת התמונות יתבצעו באופן מקוון בדף מיוחד שרישום לתחרות ה .4.1

 החממה החברתית: 

 ..1.111..1להגשת התמונות:  אחרוןמועד  .4.2

 הליך בחירת הזוכים והכרזתם .5

שתמונה על  ועדת סינוןכל התמונות שיוגשו כמועמדות לתחרות יעבור הליך סינון ראשוני בידי  .1..

 ידי החממה החברתית.

 לפסולועדת הסינון רשאית לשלב הגמר. ועדת הסינון תקבע אילו מן התמונות המועמדות עולות 

 , לרבות, אך לא רק,תקנון זה ובהוראות כל דיןעומדות בדרישות המפורטות ב לאש תמונות

, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה, וכיו"ב שליליות ו/או פוגעניבעלות תוכן  תמונות

וזאת מבלי שלמי מן המשתתפים תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל עניין ודבר הקשור 

התחרות. הסינון לא נועד  לפי מידת התאמתן לצרכי תמונותלסנן  בסמכותה של הועדה לזה. 

 . ריותואחלהפחית מו/או  כאמור לעיל  שתתףלהחליף את התחייבות המ

 ועדת שיפוטבשלב הגמר יעמדו לבחירה כל הצילומים שעברו את שלב הסינון. בשלב זה תחליט  .1..

 התמונות הזוכות בתחרות. 1מקצועית ובלתי תלויה מיהן 

הזוכים יקבלו הודעה רשמית על זכייתם בדוא"ל וכן תתבצע הכרזה פומבית על הזוכים באתרי  .1..

 האינטרנט של החממה החברתית ושל אס"ט.

  פרסים .6

 הזוכים במקומות הראשונים יזכו בפרסים כספיים כדלקמן:שלושת   .1.1

  ש"ח 1111 -פרס ראשון 

  ש"ח 0.1 -פרס שני 

  ש"ח 11. -פרס שלישי 

 חלוקת הפרסים תתבצע במועד ובאופן שיקבעו בהמשך. .1.1

 זכויות שימוש וזכויות יוצרים .7

לחממה  מאפשר הוא כי משתתףה הסכמת את מהווה התחרות במסגרת ותהתמונ שליחת עצם  .0.1

 הגבלותא לל ששלח ותבתמונ ,זמן הגבלתללא ו תמורה ללאכרצונה,  השתמשל החברתית

  .כלשהן

להשתמש בחלקים  תרשאיולעשות שימוש בתמונות כפי שהן,  תמחויב האינחממה החברתית ה  .0.1

לשלב בין חלקים שונים של תמונות שונות, לרבות שילוב תמונה שלמה עם חלקים  /אומהן, ו

 מונות אחרות וכיו"ב.מת

 בקבלת צורך ללא, כלשהו שלישי לצד ת התמונותא להעביר באפשרותה של החממה החברתית  .0.1

  . בתחרותו להשתתפות מעבר כלשהו פיצוי לשיקב ומבלי של המשתתף הסכמתו

ובכל  נשרעיר תערוכה בב, באתרי האינטרנט ותתמונאת ה פרסםל רשאית החממה החברתית  ...0

, להסיר הבכל עת, על פי שיקול דעת תרשאיהחממה החברתית . א לנכוןמקום אחר כפי שתמצ

  תמונה שפורסמה.

 הגבלת אחריות .8

 ללא אף, עת בכל התחרות את לסיים או/ו התחרות תנאי את לשנות רשאית החממה החברתית   .1.1

, וזאת מבלי שלמי מן המשתתפים תהא כל טענה ו/או הבלעדי דעתה שיקול לפי ,פרס כל מתן

 .או תביעה בכל עניין ודבר הקשור לתחרות זו, ובכללדרישה ו/



 הזוכה מאשר בתחרות בהשתתפותולכן , מסוקרת להיות עשויה פיםמשתתה של םזכיית  .1.1

 בו הפרס מעטל ,אחרת או/ו נוספת תמורה כל קבלת ללא זכייתו ולסיקור שמו לפרסום ומסכים

 . במסגרת התחרות זכה

 התנאים את עליו מקבל בתחרות משתתףהעצם שליחת התמונות במסגרת התחרות,   .1.1

 הקשורה תביעה או/ו טענה מכל החממה החברתית את ומשחרר זו בתחרות להשתתפות

 סוג מכל, יוצרים זכות תביעות ועל כספיות תביעות על לרבות. בה ובזכייה בתחרות להשתתפות

 .שהוא

רות חוק ו/או כל יישא באחריות הבלעדית לשגיאות, הפ ףכי המשתת ובהרילמען הסדר הטוב   ...1

 להכיל. ותעל ידו עלול צולמותוכן פוגעני אחר שהתמונות ש

  

 ט.ל.ח


