
 מתנ"ס גדרות  –תקנון תערוכת צילומים        

 כללי  .1
מתנ"ס גדרות מזמין צלמים מקצועיים וחובבים לשלוח אלינו   1.1

 צילומים אשר צולמו בתחום ישובי המועצה האזורית גדרות. 
מבין התצלומים שיתקבלו יבחרו מספר תצלומים שיוצגו   1.2

בתערוכת צילומים אשר תוצג ברחבי יישובי המועצה ו/ או  
לחילופין באירועי יום העצמאות )בהתאם להנחיות שינתנו(  

 תוך מתן קרדיט הנושא את שם הצלם. 
 

 תנאי סף להשתתפות  .2
ההשתתפות מיועדת לצלמים מקצועיים וחובבים, אשר גילם   2.1

)להלן המשתתף( או לחילופין מי שעדיין לא מלאו לו   18מעל 
 ישלח ע"י ההורה  שיאשר פרסום התמונות. –  18

המשתתף אישר את השתתפותו בהליך על בסיס תקנון זה   2.2
 ולאחר קריאתו. 

התצלום המוגש צולם בתחום מועצה אזורית גדרות והוא   2.3
 משויך לאחת או יותר מקטגוריות הצילום המפורטות להלן. 

 
 קטגוריות  צילום  .3

 מבט אישי של הצלם והחיבור לגדרות   –גדרות ואני  3.1
 צילומי רחפן  –גדרות ממעוף הציפור  3.2
 מבט מזווית אומנותית   –עסקים בגדרות  3.3
תמונות מהווי המקומי במרחב  –הקהילה שלנו  3.4

 הציבורי 
 צילומי טבע/נוף/מרחבים  – הטבע בגדרות  3.5

 
 אופן הגשת צילומים   .4

 תצלומים למספר קטגוריות   5ניתן לשלוח עד   4.1
, באיכות   JPG / JPEGכל תצלום ישלח בקובץ בפורמט  4.2

  3,500בייט ומעלה, רזולוציה של מגה   3.5גבוהה ובמשקל של 
 פיקסל ומעלה. 

התצלום יהיה בפרופורציות סטנדרטיות מקובלות בצילום   4.3
 )פורמט שוכב או עומד או מרובע(. 

אין להטביע על התצלום פרטים או מידע אישי או עסקי, כגון   4.4
וכיו"ב מידע. אין למסגר  שם הצלם, אתר, לוגו, עסק, כתובת 

 את התצלום. 
לכתובת   15.2.2021את קובץ התצלום יש לשלוח עד ליום  4.5

, תחת הכותרת  smatnas.gderot@gmail.com דוא"ל: 
 "גדרות מצטלמת". 

 בגוף הודעת הדוא"ל יש לציין את הפרטים שלהלן: 4.6
 שם הצלם  4.6.1
 שם מוצע לצילום  4.6.2
 הקטגוריה הרלוונטית  4.6.3
 מילים. 30צר של התצלום הנושא עד  תיאור מוצע ק 4.6.4

ככל שהמשתתף מעוניין להגיש יותר מתצלום, יש להקפיד ולמספר את  
התצלומים, באופן שניתן יהיה לשייך את המידע שנרשם לתצלום  

 הרלוונטי. 
 

המתנ"ס ראשי להאריך את המועדים ו/או לקבל תצלומים גם   4.7
 לפי שיולי דעתה הבלעדי  – לאחר המועד האמור 
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 שימוש המתנ"ס בתצלומים .5

המתנ"ס יבחר צוות ייעודי לבחינת התצלומים שיוגשו   5.1
ולבחירת תצלומים שיוצגו בתערוכה. הצוות הייעודי אינו חייב  

ואינו נדרש לתעד את  לנמק את טעמי הבחירה בתצלומים 
 דיוניו. 

המתנ"ס יפרסם בתערוכה את שם התצלום ותיאורו על בסיס   5.2
הפרטים המוצעים שמסר המשתתף, אך רשאי לערוך שינויים  

 בפרטים אלו לפי שיקול דעתה. 
משתתף לא יהיה זכאי בשום עילה ובשום מקרה לכל תמורה   5.3

ש  כספית ו/או פיצוי בגין הצגת תצלום ששלח ו/או בגין שימו
בתצלום ששלח, בין אם במסגרת התערוכה ובין במסגרת  

 . אחרת או נוספת
ה ו/או  או לבטלו/  המתנ"ס ראשי לשנות מועדי התערוכה  5.4

 לשנות את משך הצגתה פי שיקול דעתו. 
המתנ"ס רשאי לעשות כל שימוש בכל תצלום שישלח לטובת   5.5

יחסי ציבור, פרסום, קידום או כל שימוש אחר שיעשה על ידי  
ואי הצגתו    ולרבות אי פרסומוו/או כל גורם מטעמו,    המתנ"ס

 והכל לפי שיקול דעת המתנ"ס. הצילום בתערוכה של

הגשת התצלום כאמור מהווה הסכמה בלתי חוזרת לשימוש עתידי  
בתמונה ולמתן רשות שימוש מלאה למתנ"ס בתצלום, לכל צורך  

 ועניין שיבחר המתנ"ס. 

 זכויות יוצרים  .6
המשתתף מתחייב בעצם השתתפותו בהליך ובעת הגשת   6.1

שלח צולם על ידו שהוא לבדו בעל  תצלום כי כל  תצלום שיי
זכויות היוצרים המלאות בתצלום, וכי הוא רשאי לעשות  

 בתצלום לפי רצונו. 
המשתתף מצהיר ומסכים בעצם השתתפותו ובעצם הגשת   6.2

תצלום כי הוא מעניק למתנ"ס היתר, אישור ורשיון בלתי  
חוזרים ובלתי מוגבלים בזמן, במיקום או בכל הגבלה אחרת,  

לפרסם ו/או לעשות בתצלום כל שימוש לפי   להעתיק ו/או
שיקול דעתו הבלעדי, בכל אמצעי מדיה או מקום, ובלבד  

 שהמתנ"ס יתן קרדיט הנושא את שמו המלא של המשתתף. 
 

 אחריות המשתתפים בתערוכה .7
ההשתתפות בתערוכה וכל הקשור בכך, במישרין או בעקיפין,   7.1

חשבונו המלא.  היא על אחריותו המלאה של המשתתף ועל 
המתנ"ס לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן לכל נזק, ישיר או  

 עקיף אשר יגרם למשתתף.
, טענה או  המתנ"ס אינו אחראי בשום צורה ואופן לכל דרישה 7.2

תביעה של צד שלישי בגין כל שימוש בתצלום שהגיש  
המשתתף בשל הפרת דיני זכויות יוצרים, פגיעה בזכויות קניין  

 פגיעה בפרטיות או בכל טעם ועילה אחרים.רוחני,  
ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס ו/או   7.3

מי מטעמו בקשר לתצלום כלשהו אחראי המשתתף לבדו  
למלוא הנזקים וההפסדים שייגרמו כתוצאה מטענה ו/או  

תביעה כלשהי, לרבות, בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת  
 ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות. דיני קניין רוחני 

המשתתף יהא חייב בשיפוי ופיצוי המתנ"ס ו/או מטעמו, בגין   7.4
הוצאות שיגרמו לו במסגרת הליכים משפטיים בקשר להפרת  

הצהרותיו של המשתתף ו/או חובותיו, ובגין כל נזק שיגרם  
 למתנ"ס ו/או מי מטעמה 


