
                                                                         

   Skillitמיזם  –ו  עמותת אביב לניצולי השואהשל צילום  קמפייןתקנון 
  בנושא

 ""זה הניצחון שלנו

 

 השקת שמחים להכריז על  Skillitמיזם בשיתוף , 580481638 ח.פ.לניצולי השואה  עמותת אביב
לתמוך ולהזדהות עם ניצולי השואה  שמטרתהיוזמה משותפת  זה הניצחון שלנו""בנושא "אלבום הניצחון" 

ולבני משפחתם המצטלמים ולהעלות את המודעות לזכויותיהם של ניצולי השואה ללהעניק במה , בישראל
  .ניצולי השואה בישראל

ניצולי שואה ליד של לשלוח תמונה / תמונות סטילס ולצלמים בבי צילום לקהל הרחב לחו  הקמפיין קורא
  .מכר או מתנדבן משפחה, חבר, ב

 אודות התמונה המצולמת.לצד הצילום יש לצרף משפט / הסבר קצר 

להבטיח את מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה  במטרה 2007עמותת אביב לניצולי השואה נוסדה בשנת 
יועצי הזכויות של העמותה, מעניקים סיוע  אישי לניצולי השואה במיצוי זכויותיהם  –בישראל. עורכי הדין 

היועצים מלווים את ניצולי השואה לאורך כל התהליך ועד למימוש  בארץ ובעולם ללא כל תשלום מצידם. 
 טיחים לניצולי השואה ביטחון כלכלי וחיים בכבוד וברווחה לעת זקנתם. מלא של זכויותיהם, כך אנו מב

עסקי המעלה קמפיינים בנושאים חברתיים מגוונים ופונה לקהל הרחב -סקיליט הוא מיזם חברתי
באמצעות "קול קורא" לקחת חלק פעיל להעלאת המודעות באמצעות יצירה מגוונת )סטילס, וידאו, 

 ...במתכונת תחרותית וד(מוסיקה, עיצוב, אנימציה וע

 תנאים כלליים

 בכפוף להוראות תקנון זה. הקמפיין נערך  (1

, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון קמפייןבעצם הגשת תמונה ל (2
 ומסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

מיועדת לנשים ולגברים כאחד. מובהר בזאת, קמפייןהתקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ה (3
 כי כל האמור בלשון זכר הינו גם בלשון נקבה במשמע. 

    עלות
  היא ללא עלות. "זה הניצחון שלנו" לקמפייןהגשת תמונות 

 אלבום הניצחוןתנאי סף להשתתפות ב

 .היוצרים בהןשהינו גם בעל זכויות מגיש הת אשר צולמו על ידי התמונות הן תמונות מקוריו (1

ידוע למשתתפים בקמפיין כי תמונות אלו יפורסמו לציבור הרחב במדיות השונות שבבעלות עמותת  (2
להפיץ ולקדם את אלבום ובאמצעי התקשורת השונים על מנת  Skillitמיזם אביב לניצולי השואה ו

 התמונות. 



 הנחיות לאופן הגשת התמונות

ללא  לא יתקבלו תמונות אשר ישלחו בכל דרך אחרתבלבד. קמפייןניתן להגיש תמונות דרך אתר ה (1
 www.skillitogether.com תיאום מראש. התמונות ישלחו ל: 

 אין הגבלה לכמות התמונות שניתנות להגשה (2

 מגה.  2בגודל שלא יעלה על  jpegכל תמונה תוגש בקובץ  (3

למים או ניתן להגיש אך ורק תמונות אשר צולמו ע"י המשתתפים ואשר צולמו בהסכמת המצו (4
 בנסיבות שאינן מצריכות קבלת רשות מהמצולמים.

ניתן להגיש תמונות מכל סוג שהוא, כל עוד אין בהן תכנים לא ראויים ו/או פגיעה ברגשות ו/או בטעם  (5
 הטוב ו/או הפרת הפרטיות ו/או כל דין. 

 לוח זמנים 

 9/4/2021 -ויסתיים ב 17.3.2021ביום רביעי יפתח קמפיין ה
 שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל באמצעות הודעה לציבור  קמפייןיוזמי ה

 זכויות קניין רוחני

מצהיר ומאשר כל משתתף כי הוא צילם את התמונה וכי הוא בעל כל  קמפייןבהגשת תמונה ל (1
 בקמפיין הזכויות בתמונה. הפרה של סעיף זה מהווה עילה לפסילת ההשתתפות

 ק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בתמונות כל משתתף ימשיך להחזי (2
 )לרבות זכויות מוסריות( בכפוף לתקנון זה.

פי החוק, מעניק כל -ובמידה המותרת על קמפייןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעצם השתתפות ב (3
ומכוחם לגורמים   Skillitולמיזם  – בקמפיין לעמותת אביב לניצולי השואהאחד מן המשתתפים 

-שלישיים המעורבים בשיווק )להלן "המשתמשים המורשים"(, רשות בלתי חוזרת, לא בלעדית, כלל
עולמית, ללא תשלום תמלוגים וללא הגבלה בזמן, המאפשרת: )א( שינוי, עריכה, העתקה, שכפול 

 והתאמה לפורמט שנדרש לשימוש ולפרסום בדפי מוצר באינטרנט ולחומרים שיווקיים.

בתצלומים עצמם ובתכנים ובמרכיבים שהם מכילים, לרבות כל שם, מקום או )ב( פרסום ושימוש 
דיוקן שהם עשויים להכיל, בכל סוגי המדיה מכל מין וסוג שהוא, לרבות מדיה מודפסת, דיגיטלית 

 ואלקטרונית, מחשבים ומדיה אורקולית )קיימת כיום או שתיוצר בעתיד(.

הרשות כאמור תהיה תקפה בכל העולם, בכל שפה וזאת ללא מתן הודעה ו/או קבלת אישור ו/או 
הקמפיינים העתידיים תשלום תמורה כלשהי ובלבד שהשימוש בהם יהיה בקשר לקידום ו/או פרסום 

לא יעשו שימוש  קמפייןמובהר כי עורכי ה. אביב לניצולי השואהו/או במסגרת פעילות  של סקיליט
 בתמונות.מסחרי 

 הרשות כאמור ניתנת על ידי כל משתתף בתחרותלמען הסר ספק מובהר כי  (4
 

אינן כפופות להסכם או הסכמים כלשהם  קמפייןכל צלם משתתף מצהיר כי התמונות אשר יוגשו ל (5
לשלם תשלום כלשהו לכל  Skillitמיזם או את  אביב לניצולי השואהעם צד שלישי שיכול לחייב את 

 אדם או ישות בעקבות שימוש או בדימויים או בזכויות עליהן. 

 פרטיות



מצהיר ומאשר כל משתתף כי הוא קיבל את הסכמת המצולם/ים לצילום  קמפייןבהגשת תמונה/ת ל (1
כדי להפר כל זכות של  קמפייןוכי אין בצילום התמונה ו/או בהגשתה ל קמפייןהתמונה ולהגשתה ל

 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. המצולמים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף מאשר כי נתונים אישיים שיימסרו על ידו במהלך ההרשמה  (2
לתחרות, לרבות שם, כתובת למשלוח דואר וכתובת דואר אלקטרוני עשויים להיות מעובדים, 

 . קמפייןמאוחסנים ומשותפים וכן עשוי להיעשות בהם שימוש אחר למטרות ה

להשתמש בנתונים אלה לאימות הזהות עשויים Skillitמיזם ו/או  אביב לניצולי השואהמובהר כי  (3
 ופרטי הצלם המשתתף. 

 אי מסירת מלוא הנתונים הנדרשים בעת ההרשמה עלולה להביא לפסילת ההשתתפות בתחרות. (4

 ברירת דין, סמכות שיפוט, בוררות  (5

בהתאם לחוקי מדינת ישראל; אפילו ייקבע כי הוראה כלשהו הוראות תקנון זה תהיינה כפופות ותפורשנה 
מהוראות תקנון זה בטלה או לא ניתנת לאכיפה, כל יתר תנאי התקנון יוותרו בעינם ויעמדו בתוקפם. 
הצלם המשתתף מוותר בזאת מפורשות על הזכות להגיש תביעות או בקשות לצווים משפטיים לבתי 

יוכרע בבוררות על  קמפייןל מחלוקות או טענות הנובעות מן המשפט כלשהם, ומסכים לכך שכל מקרה ש
 פי חוק הבוררות ובהתאם לו בלבד. 

 

   skillitogether@gmail.com ניתן לפנות במייל קמפייןלשאלות בנושא ה

mailto:skillitogether@gmail.com

