תקנון תחרות צילום ג'וינט ישראל-אשל
בעידן של תוחלת חיים ארוכה וגידול במספר הוותיקים באוכלוסייה אנו מעלים על סדר היום את נושא
'הזקנה החדשה' ושואלים מיהו הזקן החדש ומהי זקנה כיום בישראל.
ג'וינט ישראל-אשל בשיתוף חברת  PHOTO IS:RAELבע"מ )חל"צ( גאים להכריז על תחרות הצילום
׳הזקנה החדשה׳ )"התחרות"( .זוהי תחרות צילום ביוזמה משותפת של  PHOTO IS:RAELוג'וינט
ישראל-אשל ,שמטרתה העלאת מודעות בנוגע לחיי הקשישים בישראל ולנושאים הקשורים לזקנה
לקהלים רחבים ,באמצעות שימוש בשפת הצילום.
התחרות קוראת לצלמים ישראלים לשלוח תמונות בכל סגנון צילום הכוללות דימוי הפתוח לפרשנותכם
האישית לעולם של הזקנה החדשה בארץ יחד עם תיאור קצר והסבר על הדימוי וזווית הראיה למושג
הנ"ל וכיצד הוא מספק תמונת מצב נוכחית של הזקנה בארץ .דימוי ,איכות חיים או חוסר בה ,תחומי
החיים ,בית ,סביבה ,בריאות ,הזנחה ,נקודות חולשה ועוצמות  -הכל אפשרי כל עוד אתם צילמתם.
יותר מ  830,000 -בני  65ומעלה חיים בישראל ומאות אלפים נהנים ,באופן ישיר ועקיף ,ממגוון עשיר של
שירותים ותכניות בכל הארץ שתוכננו ופותחו על ידי ג'וינט ישראל-אשל ,אחת מהשותפויות הגדולות
והוותיקות בין ארגון הג'וינט וממשלת ישראל ,אשר נוסדה בשנת  1969במטרה לתכנן ולפתח שירותים
למען הזקנים בישראל ופועלת עד היום להגשמת מטרה זו ,כבר  50שנה.
 PHOTO IS:RAELהינה חברה לתועלת הציבור ושלא למטרות רווח .החברה הוקמה בשנת  2012למימוש
חזון החברה "לחברה טובה יותר בשפת הצילום" ,לעשייה חברתית וליצירת דיאלוג בין האמנות לקהילות
השונות ברחבי הארץ .במהלך שנות פעילותנו הצענו פלטפורמות לתצוגה ,מחקר והפניית זרקור אל
נושאים אמנותיים וחברתיים באמצעות שפת הצילום .אנו מאמינים כי צילום הינה שפה אוניברסלית
החוצה תרבויות ומגדרים והיא מובנת לכל .זוהי שפה המאפשרת יצירת גשר בין מרכז לפריפריה ובין
הקהילות המוחלשות בחברה לבין כלל הציבור.
תנאים כלליים
(1

התחרות נערכת בכפוף להוראות תקנון זה.

(2

בעצם הגשת תמונה לתחרות ,מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של

התקנון ומסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
(3

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

עלות
הגשת תמונות לתחרות כרוכה בדמי רישום בסך של  25ש״ח

.

תנאי סף להשתתפות בתחרות
(1

מגיש המועמדות הוא אזרח ישראל – צלם מקצועי או חובב.

(2

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

(3

התמונות מצולמות בישראל.

הנחיות לאופן הגשת התמונות
דרך

אתר

התחרות

בלבד

–

(1

לתחרות
תמונות
להגיש
ניתן
/https://www.photoisrael.org/competitions

(2

לא יתקבלו תמונות אשר ישלחו בכל דרך אחרת.

(3

ניתן להגיש לתחרות עד  3תמונות שונות.

(4

כל תמונה תוגש בקובץ  jpegבגודל שלא יעלה על  2מגה.

(5

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

(6

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

(7

אין להגיש תמונות המציגות קטינים.

ועדת השיפוט
חברי ועדת השיפוט הם :אלכס ליבק ,ירון לונדון  ,יוסי היימן ,עודד וגנשטיין ,מיכל חלבין  ,אייל לנדסמן,
מיה ענר ,אגי משעול.
(1

התמונות בתחרות תוצגנה בפני ועדת השיפוט באופן אנונימי ,ללא ציון שם המשתתף.

(2

ועדת השיפוט תבחר  20תמונות של  20משתתפים מבין התמונות שיוגשו לתחרות .במקרה של
משתתף שהגיש יותר מתמונה אחת ,תבחר ועדת השיפוט את התמונה הטובה ביותר מבין אלה
שהוגשו.

(3

התמונות הנבחרות תוצגנה בתערוכה שתתקיים במסגרת אירועי היובל לג'וינט ישראל – אשל.

(4

ארבעת התמונות שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר ,יזכו את המשתתף שצילם אותן בפרסים לעיל.

לוח זמנים
התחרות תפתח ביום רביעי ה 20.2.19-ותיסגר ביום ראשון ה 31.3.19-בשעה .23:59
שמות הזוכים יפורסמו בחודש מאי  2019במסגרת אירועי יובל לג'וינט ישראל-אשל.
יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל באמצעות הודעה לציבור ו/או אתר
התחרות ו /או רשתות חברתיות.

זכויות קניין רוחני
(1

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

(2

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

(3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בעצם השתתפות בתחרות ובמידה המותרת על-פי החוק ,מעניקים 20
הפיינליסטים בתחרות לג'וינט ישראל-אשל ול  PHOTO ISRAEL -בע"מ )חל"צ( ומכוחם לגורמים
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 והתאמת הדימויים לפורמט שנדרש לדפי מוצר באינטרנט ולחומרים שיווקיים.

)ב( פרסום ושימוש בתצלומים עצמם ובתכנים ובמרכיבים שהם מכילים ,לרבות כל שם ,מקום או דיוקן
שהם עשויים להכיל ,בכל סוגי המדיה כולל ,אך לא מוגבל למדיה 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 בקשר לקידום ו/או פרסום תחרות הצילום ו/או במסגרת
פעילות ג'וינט ישראל
למען הסר ספק מובהר כי לא ייעשה שימוש מסחרי בתצלומים ,וכל הזכויות לשימוש מסחרי תישארנה בידי
המשתתף.
(4

כל צלם משתתף מצהיר כי התמונות אשר יוגשו לתחרות אינן כפופות להסכם או הסכמים כלשהם
עם צד שלישי שיכול לחייב את ג'וינט ישראל-אשל או  PHOTO IS:RAELבע"מ )חל"צ( לשלם
תשלום כלשהו לכל אדם או ישות בעקבות שימוש או בדימויים או בזכויות עליהן.

פרטיות
(1

בהגשת תמונה/ת לתחרות מצהיר ומאשר כל משתתף כי הוא קיבל את הסכמת המצולם/ים לצילום
התמונה ולהגשתה לתחרות וכי אין בצילום התמונה ו/או בהגשתה לתחרות כדי להפר כל זכות של
המצולמים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

(2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המשתתף מאשר כי נתונים אישיים שיימסרו על ידו במהלך ההרשמה
לתחרות ,לרבות שם ,כתובת למשלוח דואר וכתובת דואר אלקטרוני עשויים להיות מעובדים,
מאוחסנים ומשותפים וכן עשוי להיעשות בהם שימוש אחר למטרות התחרות ובמסגרת התחרות.

(3

מובהר כי חברת  PHOTO IS:RAELעשויה להשתמש בנתונים אלה לאימות הזהות ופרטי הצלם
המשתתף.

(4

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

(5

המשתתף מסכים כי במקרה של זכייה ,יהיו ג'וינט ישראל-אשל ו PHOTO IS:RAEL -בע"מ )חל"צ(
רשאים להשתמש בשמו ו/או בדיוקנו ובתמונות שהוגשו לתחרות ,ללא תשלום ,לשם הצגתו כזוכה
בתחרות וכן בחומרים פרסומיים ושיווקיים של הגופים הנ"ל ,במשך פרק זמן סביר לאחר סיום
התחרות ,ועד ולאחר פסטיבל הצילום .2020

ברירת דין ,סמכות שיפוט ,בוררות
הוראות תקנון זה תהיינה כפופות ותפורשנה בהתאם לחוקי מדינת ישראל; אפילו ייקבע כי הוראה 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 משפטיים לבתי
משפט כלשהם ,ומסכים לכך שכל מקרה של מחלוקות או טענות הנובעות מן התחרות יוכרע בבוררות על
פי חוק הבוררות ובהתאם לו בלבד .החלטת הועדה הינה סופית ,כפופה לשיקול הדעת הבלעדי שלה,
ותוצאות החלטתו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

לשאלות בנושא התחרות ניתן לפנות במייל  info@photoisrael.org

