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 שומרון מועצה אזורית תחרות צילוםתקנון 

 "בעיני המתבודד" בנושא:
 

  
 משתתפים הגדרת

 ומעלה ז' מכיתה בלבד, שומרון אזורית מועצה תושב להשתתף יכול בתחרות .1
 (18 גיל מעל) "בוגרים" .2   (י"ב-ז')  "נוער" .1 קטגוריות: שתי ישנם בתחרות .2
 התמונה בדירוג שיקול תהווה התמונה כתערי צילום, ציוד סוג בכל לצלם ניתן .3
  

 התחרות מהלך
 לאתר התחרות בלבדהרשמת מתמודדים והעלאת תמונה אחת . 1
 והצבעות תושבים במדיה החברתית שופטיםחבר  שיפוט על ידיולאחר מכן מיון התמונות  .2
 יהמכל קטגור הזוכים שלושת הכרזתטקס בתערוכה ו מכל קטגוריה נבחרותתמונות הצגת  .3
 

 זמנים לוח
 ( | פתיחת התחרות18.2.2020) שבט "גכ שלישי. יום 1
 שליחת תמונה הרשמה ומועד אחרון ל( | 1.6.2020) שני ט' סיוןיום . 2
 הכרזת שלושת הזוכים מכל קטגוריה | יעודכן בהמשך. 3
  

 התחרות פרסי
 .ש"ח 0051 של בשווי צילום ציוד לרכישת שובר: ראשון מקום
 .ש"ח 1000 של בשווי צילום ציוד לרכישת רשוב: שני מקום
 .ש"ח 005 של בשווי צילום ציוד לרכישת שובר: שלישי מקום

  
 הגנת פרטיות זכות שימוש וקנין רוחני

תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת  מועצה אזורית שומרון .1
 .פעולות פרסום ושיווק מטעמה

 
לעשות שימוש פרסומי  שומרון למועצה אזורית אתתחרות מאשרים בזבהמשתתפים  .2

 תתף.כל סוג וללא אישור מראש של המשתמורה כספית או חומרית מ ומסחרי ללא כל
 

בתחרות מביע כל משתתף ו/או מצולם ע"י המשתתף את הסכמתו לפרסום  בהשתתפות .3
  ה.בהקשר ז מי מטעמהו המועצהמול מוותר על כל טענה  המשתתף .שמו ופרטיו ה,תמונה

 
המשתתף את  זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת ובהשתתפותו מביע .4

 .הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות בתקשורת החופשית
 

תחרות ב שתתפותכל שימוש שהוא בתמונות המ רשאית לעשות אזורית שומרוןועצה מ .5
 ,תם או כל מדיה אחר, דיווריה, עמוד הפייסבוק, האינסטגרהמועצהלרבות פרסומן באתר 

 ובין אם לא. בין אם התמונה זכתה בתחרות, ללא הגבלת זמן
 

מבלי לגרוע מסעיפי התקנון, ולצורך הבהרה, זכויות היוצרים על הצילומים נשארת בידי  .6
 .שמורה זכות השימוש בצילומים לכל צורך כאמור לעיל למועצה אזורית שומרוןהצלמים. 

 

mailto:noar@shomron.org.il
mailto:noar@shomron.org.il

