
 

   "שברים" בנושא  Skillit -ו  בדרכךעמותת של  תחרות צילום תקנון
 אכלוס נשים שיצאו במעגל הזנות והסמים.

 שלמות... אינן הן בחייהן. משבר ואחת אחת כל חוו בדרכך לעמותת שמגיעות הנשים

הדימויים פתוחים לפרשנויות שונות! - אנחנו קוראים לכם/ן הצלמים/ות לתת את הפרשנות האישית 
 שלכם לנושא "שברים עם דגש על נשים שחוות או חוו משבר בחייהן

 
 רבות שנים חברתיות ופעילות מתנדבות מרגל ושרית בוטבול טליה ידי על הוקמה "בדרכך" עמותת
 משמעותי דבר ולעשות חלום להגשים כדי העמותה את לפתוח החליטו יחד שנה. 30 מזה נפש וחברות
 נשים בהן דירות 3 להשיג כה עד הצליחה "בדרכך" מלאה! בהתנדבות החברה בשולי נשים של בעולמן

 של חיים סיפור מהנשים אחת לכל ולחוד. ביחד שיקום של תהליך עוברות כשהן זו לצד זו וחיות גרות
 םאות ולחבר לאחות מנסות יחד - שלה השברים את אספה מהנשים אחת כל משלה, עוצמתי תהישרדו
 מחודשים. בכוחות מחדש

  

 Skillit בוערים בחברה הישראלית. המיזם  עסקי המעלה קמפיינים בנושאים חברתיים-הוא מיזם חברתי 
 צילום סטילס. פונה לקהל הרחב באמצעות "קול קורא" לקחת חלק פעיל להעלאת המודעות באמצעות

כשחלק מדמי ההרשמה חוזרים חזרה לאדם נזקק או קבוצה נזקקת בהתאם  במתכונת תחרותית
 לקמפיין.

 תנאים כלליים

 התחרות נערכת בכפוף להוראות תקנון זה.  (1

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

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

   עלות
 ש"ח לשתי תמונות 50-ש״ח תמונה אחת ו30הגשת תמונות לתחרות כרוכה בדמי רישום בסך של  

  .לכיסוי עלויות התחרות
 

 להשתתפות בתחרותתנאי סף 

 צלם מקצועי או חובב.הנו מגיש המועמדות  (1
 כל אדם בארץ ובעולם רשאי להשתתף בקמפיין הנוכחי

 

 התמונות הן תמונות מקוריות אשר צולמו על ידי מגיש המועמדות שהינו גם בעל זכויות היוצרים בהן. (2



אינם ד אך אינם סקיליט רשאים להעלות תמונות להמחשה בלב ועובדי "בדרכךעמותת " עובדי (3
 רשאים להגיש מועמדות לפרס. 

 הנחיות לאופן הגשת התמונות

ניתן להגיש תמונות לתחרות דרך אתר התחרות בלבד. לא יתקבלו תמונות אשר ישלחו בכל דרך  (1
 אם תואם מראש בעקבות תקלות טכניות. אלה   www.skillitogether.com:אחרת. אתר התחרות

 אין הגבלה לכמות התמונות שניתן להגיש לקמפיין (2

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

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

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. 

 אין להגיש תמונות המציגות קטינים. (6

 ועדת השיפוט

זאבי. בחלק  יוסי סלס, יפתח חבלין, הדס מועלם שוסטוב ובסמת חברי ועדת השיפוט הם: (1
 מהתחרויות ישתתף גם הצלם הבינלאומי מתי אלמליח.

 

במקרה של משתתף שהגיש יותר מתמונה אחת, תבחר ועדת השיפוט את התמונה הטובה ביותר  (2
 מבין אלה שהוגשו.

או כל  שלוש התמונות שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר, יזכו את המשתתף שצילם אותן בפרס כספי (3
 פרס חילופי בהתאם לקמפיין. 

 לילה במלון ליאונרדו חיפה.  -פרס ראשון  "שברים" בקמפיין הנוכחי 
 50/100פרס שני הגדלת תמונה 

 לוח זמנים 

  15/11/21ותיסגר ביום א'  14/10/21ביום ה'  תיפתחהתחרות 

  19:00בשעה  19/11 באתר ובפייסבוק של סקיליט ביום ה'בפגישת זום, שמות הזוכים יפורסמו 
בדיגיטל  –בנוסף מידע על התחרות, התמונות ושמות הזוכים יפורסמו גם בערוצי המדיה והתקשורת 

 ובדפוס כפי שימצאו מארגני התחרות לעשות. 

יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל באמצעות הודעה לציבור ו/או אתר 
 חברתיות.התחרות ו/ או רשתות 

 זכויות קניין רוחני

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

ת כל משתתף ימשיך להחזיק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בתמונות )לרבות זכויו (2
 מוסריות( בכפוף לתקנון זה.

http://www.skillitogether.comאלה/
http://www.skillitogether.comאלה/


פי החוק, מעניק כל -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעצם השתתפות בתחרות ובמידה המותרת על (3
ומכוחם לגורמים שלישיים המעורבים סקיליט  -ול  לעמותת בדרכךאחד מן המשתתפים בתחרות 

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

 .בלבד שנדרש לשימוש ולפרסום בדפי מוצר באינטרנט ולחומרים שיווקיים

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

 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 
תשלום תמורה כלשהי ובלבד שהשימוש בהם יהיה בקשר לקידום ו/או פרסום תחרות הצילום ו/או 

 שימוש מסחרי בתמונות. כל מובהר כי עורכי התחרות לא יעשו. סקיליט ובדרכךבמסגרת פעילות 

פק מובהר כי  הרשות כאמור ניתנת על ידי כל משתתף בתחרות, בין שתמונתו נבחרה למען הסר ס (4
 ע"י ועדת השיפוט ובין אם לאו.

כל צלם משתתף מצהיר כי התמונות אשר יוגשו לתחרות אינן כפופות להסכם או הסכמים כלשהם  (5
או ישות לשלם תשלום כלשהו לכל אדם את סקיליט או בדרכך ו/עם צד שלישי שיכול לחייב את 

 בעקבות שימוש או בדימויים או בזכויות עליהן. 

 פרטיות

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

 המצולמים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

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, 

 מאוחסנים ומשותפים וכן עשוי להיעשות בהם שימוש אחר למטרות התחרות ובמסגרת התחרות. 

עשויים להשתמש בנתונים אלה לאימות הזהות ופרטי הצלם סקיליט  ו/או מיזםבדרכך מובהר כי  (3
 המשתתף. 

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

רשאים להשתמש בשמו ו/או בדיוקנו סקיליט  -ו יהיו בדרכךהמשתתף מסכים כי במקרה של זכייה,  (5
שו לתחרות, ללא תשלום, לשם הצגתו כזוכה בתחרות וכן בחומרים פרסומיים ובתמונות שהוג

ובכל אמצעי אפשרי הן ברשת  ך פרק זמן סביר לאחר סיום התחרותושיווקיים של הגופים הנ"ל, במש
 האינטרנט והן באמצעות תערוכות פיזיות.

 

 ברירת דין, סמכות שיפוט, בוררות  (6
רשנה בהתאם לחוקי מדינת ישראל; אפילו ייקבע כי הוראה הוראות תקנון זה תהיינה כפופות ותפו

כלשהו 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 

קרה של מחלוקות או טענות הנובעות מן משפטיים לבתי משפט כלשהם, ומסכים לכך שכל מ
התחרות יוכרע בבוררות על פי חוק הבוררות ובהתאם לו בלבד. החלטת הוועדה הינה סופית, 

 החלטתו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. הבלעדי שלה, ותוצאות כפופה לשיקול הדעת 

 0523700325 נייד  skillitogether@gmail.com   לשאלות בנושא התחרות ניתן לפנות במייל
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