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 2019 יולי

 )תערוכת צילומי רחוב חברתית( 2019תקנון השתתפות בתערוכת "אשקלון אהבתי 

 

 מטעמי נוחות, נוסח תקנון זה בלשון זכר, אולם מכוון הוא לנשים וגברים כאחד

 

 מבוא:  .1

שבמסגרתה, תוצג תערוכת  ",2019לון אהבתי את תערוכת "אשק ותמפיק לאשקלון והחברה הכלכליתעיריית אשקלון  .2

 על ידי המשתתפים. יועברוש התצלומים"(. בתערוכה יוצגו תצלומים, אשר יבחרו מבין התערוכה)להלן: "תצלומים 

 

  :רשאים להשתתף

 צילום.  צלמים מקצועיים וחובבי .1

 .המגיש את התצלום לתערוכה על ידי הצלםו – יתקבלו אך ורק תצלומים שצולמו באשקלון ערוכהלת. 2

 

 :ללי השתתפותכ

 ההשתתפות בתערוכה מותנית בקריאה של התקנון. .1

 כל משתתף, יאשר כי בחר להשתתף בתערוכה מרצונו החופשי, לאחר שקרא את התקנון. .2

זה בלבד )נא לא לפרסם תצלומים בדיגיטל אלא  לשלוח למייל תצלומים נערכת באמצעות שליחת  ערוכהההרשמה לת .3

   tourism@chakal.co.il  –למייל( 

 התצלומים שיישלחו לשיפוט יהיו אך ורק תצלומים שצולמו באשקלון. .4

שהצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים על יבחנו אך ורק תצלומים מקוריים, שצולמו על ידי הצלם המגיש, לאחר  .5

 התמונות שהוגשו על ידו.

 ערוכה.תיבחנו ולא יוצגו בשנה שעברה לא ב פורסמוהשתתפו ואשר תצלומים  .6

או בגין ו/תמורה כספית בגין השתתפותם והצגת עבודותיהם במסגרת התערוכה כל לא יקבלו  ערוכהשתתפים בתהמ .7

  .או כל שימוש אחר קידום התערוכה, פרסום צלומים לטובת יחסי ציבור,כל שימוש בת

 

 :אופן הגשה 

 תצלומים לכל קטגוריה )ראה פירוט בהמשך(.  5ניתן לשלוח עד  .1

 .א יתקבלו תצלומים שעברו עיבוד קיצוני באורח שמשנה באופן מהותי את התוכן המקורי של התצלוםל .2

בתנאי שהתצלום יוגש באחת הפרופורציות המקובלות   מגודלה,ובתנאי שלא יגרע  (Crop) לתמונהעדין ניתן לבצע חיתוך  .3

 בצילום: 

 ..חיתוכים שרירותיים אחרים לא יתקבלו 16/9או פנורמה  1/1או ריבוע  5/4,או  3/2הסטנדרט       

פיקסלים לצלע הקצרה של התמונה ובמשקל  3840רזולוציית ב JPG  תהליך השיפוט יש להגיש את התצלומים כקובץל .4

  .מגה 2מ  פחות שאינו

התצלומים יוגשו ללא מסגור, לוגו או ציון  לא יופיעו פרטים מזהים של הצלם. ,ערוכההמוגשים לת התצלומיםגבי על  .5

 .המוטבע על התצלוםשם הצלם, וללא כתובת או כל מידע אחר 

 בהתאם לכמות שנשלחה. תצלומיםיש לשמור כל תצלום בציון שם הצלם ולמספר את ה .6

 .מילים 30עד אור קצר ייש לתת שם לכל תצלום ולצרף ת .7

יש לוודא שלכל תצלום שנשלח לתחרות במשקל קל, יש מקור איכותי ברזולוציה גבוהה שמותאם להדפסה בגודל של  .8

 .ס"מ 110x70לפחות 

 או tiff בפורמט  ,תתבקש להעביר למערכת את הקבצים ברזולוציה גבוההייתכן ו במידה ותצלומיך נבחרו לתערוכה, .9

jpeg ,  ל הצלם להיות ערוך להגשת קובץע,באיכות מקסימלית, המותאמת להדפסה RAW שיידרש במידה.  
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  : ןה תצלומיםקטגוריות ה

 ענפי ספורט תחרותי וחובבני  וספורט , בילויתרבות .1

 שווקים/אורחות החיים  – חברה וקהילה .2

 רחוב מיוצילואמנות, עיצוב, אדריכלות, גרפיטי  – רבניזםאו .3

 ח חי וצומחופים, תצלומי נוף,  – טבע וסביבה .4

 אשקלון בלילה – חשיפה ארוכה .5

 דיוקנאות, מגזרים וקהילות  .6

 אשקלון של אז והיום – התחדשות .7

  הכי בבית .8

  תעזרה הדדית וסיוע לזול – עיר של אהבה .9

  האחר הוא אני .10

 העיר מנקודת מבטו של הצלם ייחוד -הסיפור שלנו .11

  השביל הזה מתחיל כאן .12

 וית אמנותית ויצירתיתובאשקלון מז נקודות מבט על המפעלים והתעשייה – תעשיה .13

 

 םלוח זמני

 

שישלחו לאחר  תצלומים. tourism@chakal.co.il, באמצעות כתובת המייל 198.4. ליום עד ניתן לשלוח התצלומיםאת  .1

 , אלא אם ניתנה ע"י מארגני התערוכה אורכה למועד שליחת התצלומים.המועד האמור, לא יבחנו ולא יכנסו לתערוכה

 .2019במהלך חודש ספטמבר  תקייםמתוכננת להתערוכה ה .2

 .אוגוסטשמות הצלמים המשתתפים בתערוכה יתפרסמו במהלך חודש  .3

 ות על זכותןשומרועיריית אשקלון ו/או החברה הכלכלית לאשקלון ו/או מי מטעמן המועדים הנ"ל עשויים להשתנות  .4

הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או  הות את התערוכה בהתאם לשיקול דעתןלבטל, לסיים, לשנות או להש

 דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך.

 

 התצלומים שיוצגו בתערוכה: 

 

 מבין התמונות שיבחרו על ידי הוועדה הבוחנת, יוצגו בתערוכה. ביותר המתאימיםהתצלומים שימצאו  .1

 

 הוועדה הבוחנת:

 

 דנה, ימין צרויה אושרה, ורצקיא דמיטרי, ביסטרוב טליה, ביילין סופיה: אשקלון מעירייתחברי הוועדה הבוחנת:  .1

 .ישראל אדי: התערוכה אוצר, דוד בן ניסים: הצעירים ממרכז, צחור אפרת: לאשקלון הכלכלית מהחברה, גרינבלט

או מי מטעמם, אינם מחויבים להסביר את הוועדה הבוחנת עיריית אשקלון ו/או החברה הכלכלית לאשקלון ו/או צוות  .2

אי זכייה של משתתף מסוים. כל החלטה כאמור, תהא בהתאם  צלומים אותלפסילת לבחירת תצלומים, הטעמים 

 ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.ולמשתתפי התערוכה לא תהיה כל טענה לשיקול דעתם המקצועי של חברי הוועדה 

אמונה על בחירת התצלומים ואופן הצגתם בתערוכה תוך שיקול דעת מקצועי. לא ניתן  ,של התערוכה הוועדה הבוחנת .3

 .להתערב בשיקולים הללו או לסגת מההשתתפות בשל הרכב העבודות שנקבע או אופן הצגתן בתערוכה

ה הבוחנת, תבצע את בחינתה, תוך הקפדה מרבית על איכות הצילום, רמתו האומנותית, רמתו המקצועית הוועד .4

 והתאמתו לקטיגוריות שהוצגו לעיל.

 

 

 זכויות יוצרים:
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יאשר במסגרת חתימתו על טופס משתתף, כי התמונות שיועברו על ידו במסגרת התערוכה,  ,ערוכההמשתתף בת .1

וכי הינו רשאי לעשות בהם שימוש ככל העולה על  תצלומיםמלוא זכויות היוצרים של ה בעל צולמו על ידו וכי הוא

 רוחו בהתאם להוראות החוק.

צם הגשת התמונות במסגרת התערוכה, הוא כי מע המשתתף בתחרות, יאשר במסגרת חתימתו על טופס משתמש, .2

מי מטעמם, רישיון בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן או לו/או  לאשקלון חברה הכלכליתללעיריית אשקלון ו/או  מעניק

בכל אמצעי מדיה או מקום תוך  טריטוריה, להעתיק ו/או לפרסם את התמונות שיגיש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי

   .מתן קרדיט עם שם הצלם

 

 אחריות המשתתפים בתחרות:

 

. עיריית אשקלון ו/או החברה על אחריותו הבלעדית של המשתתף בתערוכה וכל הנכרך בכך, תהיה ההשתתפות .1

או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, אשר ייגרמו למשתתף במסגרת  לאשקלון הכלכלית

 .השתתפותו בתערוכה

במישרין או  מארגני התערוכה ו/או עיריית אשקלון ו/או החברה הכלכלית לאשקלון או מי מטעמם, אינם אחראים .2

פרסום התצלומים הנבחרים בשל הפרת דיני בעקיפין, לכל דרישות, טענות או תביעות של צדדים שלישיים בגין 

 זכויות יוצרים, פגיעה בזכויות קניין רוחני או בפרטיות של אדם.

במישרין ו/או בעקיפין לכל  יםאחראי ית לאשקלון ו/או מי מטעמם, לא יהיועיריית אשקלון ו/או החברה הכלכל .3

ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או פגיעה  דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות יוצרים

 רוכה. שהוגשו במסגרת ההשתתפות בתע תצלומיםבמוניטין ו/או בפרטיות של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מה

ו/או מי  לאשקלוןהכלכלית אשקלון ו/או כלפי החברה עיריית  כלפי תביעה או/ו או דרישה/ו שתעלה טענה ככל .4

הנזקים,  למלוא בעקיפין, או/ו במישרין לבדו, אחראי תצלומיםה יהא מגיש כלשהו, לתצלום בקשרמטעמם, 

 דיני הפרת או/ו יוצרים זכות הפרת בגין או תביעה כלשהי, לרבות,/ו מטענה כתוצאה שייגרמו ההוצאות וההפסדים

 המצולמים. בפרטיות או פגיעה/ו במוניטין או פגיעה/ו רוחני קניין

 או מי מטעמם,ו/לאשקלון אשקלון ו/או החברה הכלכלית  עיריית את לשפות ולפצות אחראי יהא תצלומיםה מגיש  .5

 .אלו מהליכים כתוצאה שיגרמו הנזקים ובגין כאמור, הליכים משפטיים במסגרת שיגרמו הוצאות בגין
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 תאריך: ____________                                                                                                

 

  )תערוכת צילומי רחוב חברתית( "2019בתערוכת "אשקלון אהבתי  השתתפות טופס

 _________________________ז:.ת______________________הצלם: שם

 ________________________דוא"ל:  _________________:נייד טלפון

 __________________________________________________________________:מות התמונותש

 _______________________________ _____________________________:ותהתמונ צילום כיתארי

 _____________________________________________________________:ותהתמונ צילום מקום

 _____________________________________________________________________קצר: תיאור

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 וכי הנני מסכים לאמור בו. " 2019הנני מאשר כי קראתי את תקנון ההשתתפות בתערוכת "אשקלון אהבתי 

" 2019תערוכת "אשקלון אהבתי תמונותיי אשר יוצגו במהלך ר/ת בזאת ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש במאש הנני

אחרת, ה  "(, לצורכי שיווק ופרסום בכל צורה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמהתערוכה)להלן: "

לרבות אינטרנט וסלולאר ו/או בכל אופן שיקבע על ידי עיריית אשקלון או מי מטעמה לרבות החברה הכלכלית לאשקלון 

 ."(שהשימובע"מ )להלן: "

הנני מצהיר/ה  כי תמונות אלה צולמו על ידי בלבד, וכי אין לי ולא תהיינה לי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כספית או 

  אחרת, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור.  

 

 בברכה,          

 שם: _____________          

 _____________ת.ז: 

 חתימה: __________          

 

 

 


