
 

 

 SKillitמיזם  תקנון תחרות צילום 

 יום הפליט הבינלאומי

 בטוח -מקום  –חולמים בנושא: 

 20-ם לכבודם של פליטים ברחבי העולם. הוא חל מדי שנה ב”יום הפליט הבינלאומי מוקדש על ידי האו
בעקבות סכסוך ביוני ומעלה על נס את כוחם ואת אומץ ליבם של אנשים שנאלצו לברוח מארצות מולדתם 

 או רדיפה.
יום הפליט הבינלאומי הוא הזדמנות לטפח אמפתיה והבנה למצוקתם של פליטים ולהכיר בחוסן הנדרש 

 מהם על מנת לבנות את חייהם מחדש.
 השנה, שמים זרקור מיוחד על הכוח בקבלתם ושילובם של פליטים.

 אם אנו עומדים יחד אל מול האתגר.  הניסיון המשותף של מגפת הקורונה לימד אותנו שאנו מצליחים רק

 –חולמים ____ )להלן: סקיליט( שמחים להכריז על תחרות צילום בנושא 017116633ח.פ  Skillit מיזם
מבט על חלומותיהם ושאיפותיהם של מבקשי  מטרתה לייצר)להלן:"התחרות"(. יוזמה ש בטוח  –מקום 

מקלט ופליטים לכל מה שמסמל מקום בטוח, עוגן קיומי, שילוב, קבלת תמיכה מהקהילה המארחת, שילוב 
 תעסוקתי, בית, חברות או כל ביטוי אחר המבטא שילוב וקבלה. 

לות דימוי הפתוח התחרות קוראת לצלמים, חובבי צילום ולקהל הרחב לשלוח תמונה/תמונות סטילס הכול
לצד הצילום ניתן לצרף משפט/הסבר קצר שמבטא  בטוח. -מקום  –חולמים בנושא לפרשנותכם האישית 

 את הפרשנות ו/או את התובנות של הצלם לתמונה.

Skillit  הוא מיזם חברתי מקוון השייך לSpider Productions  המעלה קמפיינים חברתיים במתכונת
ומנים ו"אנשים טובים באמצע הדרך" להשתתף בקמפיינים באמצעות יצירות תחרותית ופונה ליוצרים, א

 מגוונות ובהתאם ל"קול קורא" שמתפרסם בכל קמפיין )צילום סטילס, וידאו, כתיבה, אנימציה, עיצוב ועוד(
 רוב הקמפיינים כרוכים בתשלום סמלי בעד העלאת היצירות

 מה מכובדת לכל יצירה שמוגשת לנו.בתמורה אנו מציעים פרסים כספיים נאותים וכמובן ב

 

 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.

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

   עלות

לשתי תמונות  ש"ח 50-לתמונה אחת ו ש"ח 30הגשת תמונות לתחרות כרוכה בדמי רישום בסך של  

ציוד בית ספרי עבור  ומעלה לכיסוי עלויות התחרות וחלק מדמי ההשתתפות מתחרות זו ייתרמו לרכישת

 ילדי מבקשי המקלט

 



 תנאי סף להשתתפות בתחרות

 כל אדם המתגורר בארץ רשאי להשתתף בתחרות בין אם הוא צלם מקצועי או חובב  (1

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

 מועמדות לפרס. אינם רשאים להגיש  Skillit עובדי  (3

 הנחיות לאופן הגשת התמונות

ניתן להגיש תמונות לתחרות דרך אתר התחרות בלבד.  (1
https://www.skillitogether.com/refugees 

 אין הגבלה לכמות התמונות שניתן להגיש (2

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

אין בהן תכנים לא , ובתנאי שניתן להגיש אך ורק תמונות אשר צולמו ע"י המשתתפים בתחרות (4
  .ראויים

 
 ועדת השיפוט

חברי ועדת השיפוט הם אנשי מקצוע מעולמות הצילום, ובהם צלמים, אמנים ומרצים לצילום בארץ  (1
 ובעולם. 

משתתפים מבין התמונות שיוגשו לתחרות. במקרה של  5של תמונות  5חר ועדת השיפוט תב (2
ובה ביותר מבין אלה משתתף שהגיש יותר מתמונה אחת, תבחר ועדת השיפוט את התמונה הט

 שהוגשו.

 שלוש התמונות שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר, יזכו את המשתתף שצילם אותן בפרס כספי:  (3
הגדלת  –ומקום שלישי  50/70הגדלת תמונה ₪ +  500 –מקום שני ₪,  1,200מקום ראשון: 

 ללא פרס כספי. 50/100תמונה 

 לוח זמנים 

 .23:59בשעה  27.7.2021-ותיסגר ביום ד' ה 27.6.2021-התחרות תיפתח ביום א' ה (1
 

באמצעות המייל או באמצעות אירוע זום  2021תחילת חודש אוגוסט שמות הזוכים יפורסמו ב (2
 למשתתפים. רתימססודרת שיתקיים בסיום התחרות. הודעה מ

בדיגיטל  – בנוסף מידע על התחרות, התמונות ושמות הזוכים יפורסמו גם בערוצי המדיה והתקשורת
 ובדפוס כפי שימצאו יוזמי התחרות לעשות.

 
יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל באמצעות הודעה לציבור ו/או  (3

 אתר התחרות ו/ או רשתות חברתיות.

 זכויות קניין רוחני

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

במידה ויערך תערוכה פיזית של התמונות. תמונה של קטין ללא אישור הורים או אפוטרופוס לא יוכל  (2
 להשתתף בתערוכה. 

https://www.skillitogether.com/refugees
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משתתף המפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי ישא באחריות באופן בלעדי ויהיה אחראי  (3
 לכל הליך משפטי שיתנהל נגדו ויישא בעלויות המשפטיות בעצמו 

הקניין הרוחני הקשורות בתמונות )לרבות זכויות  כל משתתף  ימשיך להחזיק בבעלות על כל זכויות (4
 מוסריות( בכפוף לתקנון זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעצם השתתפות בתחרות ובמידה המותרת על־פי החוק, מעניק כל  (5
ומכוחם לגורמים שלישיים המעורבים בשיווק )להלן   Skillitלמיזם אחד מן המשתתפים בתחרות 

עולמית, ללא תשלום תמלוגים וללא -רשות בלתי חוזרת, לא בלעדית, כלל"המשתמשים המורשים"(, 
 הגבלה בזמן, המאפשרת:

)א( שינוי, עריכה, העתקה, שכפול והתאמה לפורמט שנדרש לשימוש ולפרסום בדפי מוצר 

 באינטרנט ולחומרים שיווקיים.

ות כל שם, מקום או )ב( פרסום ושימוש בתצלומים עצמם ובתכנים ובמרכיבים שהם מכילים, לרב
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 
תשלום תמורה כלשהי ובלבד שהשימוש בהם יהיה בקשר לקידום ו/או פרסום תחרות הצילום ו/או 

מובהר כי עורכי התחרות לא יעשו שימוש מסחרי  .נציבות האו"ם לפליטיםבמסגרת פעילות 
 בתמונות.

למען הסר ספק מובהר כי  הרשות כאמור ניתנת על ידי כל משתתף בתחרות, בין שתמונתו נבחרה  (6
 ועדת השיפוט ובין אם לאו.ע"י 

כל צלם משתתף מצהיר כי התמונות אשר יוגשו לתחרות אינן כפופות להסכם או הסכמים כלשהם  (7
לשלם תשלום כלשהו לכל אדם או ישות בעקבות שימוש   Skillitמיזם  עם צד שלישי שיכול לחייב את
 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. המשתתף עצמו יישא באחריות על הפרה של הזכויות 

 עיף הקודםברוח הס –הנ"ל 

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 המשתתף.  Skillit ר כי מיזם מובה (3

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

יהיה רשאי להשתמש בשמו ו/או בדיוקנו ובתמונות שהוגשו המשתתף מסכים כי מיזם סקיליט  (5
לתחרות, ללא תשלום, לשם הצגתם כמשתתפים ו/או כזוכים בתחרות וכן בחומרים פרסומיים 

 ושיווקיים במשך פרק זמן סביר לאחר סיום התחרות.
 

 ברירת דין, סמכות שיפוט, בוררות  (6



קי מדינת ישראל; אפילו ייקבע כי הוראה כלשהו הוראות תקנון זה תהיינה כפופות ותפורשנה בהתאם לחו
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 

או טענות הנובעות מן התחרות יוכרע בבוררות על  משפט כלשהם, ומסכים לכך שכל מקרה של מחלוקות
הבלעדי שלה, פי חוק הבוררות ובהתאם לו בלבד. החלטת הוועדה הינה סופית, כפופה לשיקול הדעת 

 החלטתו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. ותוצאות 

 

 skillitogether@gmail.comבדוא"ל לג'קי ברמן יזם סקיליט  לשאלות בנושא התחרות ניתן לפנות 
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