מרתון הצילום גני יהושע
תקנון
המרתון מנוהל על ידי חברת פוטו ישראל בע״מ (חל"צ) ("פוטו ישראל") חברה לתועלת הציבור הפועלת ללא
מטרות רווח ,בשיתוף חברת גני יהושע בע"מ.
כללי
המרתון יתקיים בתאריך ה 17.06.2022 -בגני יהושע בתל אביב.
האירוע ימשך כשש שעות ויכלול מסע צילומי בגני יהושע  -פינות חמד ,טבע עירוני ,שפע אפשרויות צילום לכל
גיל ולכל סגנון.
משתתפי המרתון יקבלו שישה אתגרי צילום סודיים במהלך שעות המרתון ,מתוכם יתבקשו לבחור חמישה
אתגרים לביצוע .המרתון הינו תחרות נושאת פרסים .נקודת הזנקה – גן הסלעים.
תהליך ההרשמה
ההשתתפות במרתון ,מותנית בקבלת תקנון זה במלואו וכפופה לתשלום דמי רישום וטיפול בסך ₪ 150

כמפורט באתר התחרות/https://photoismarathon.photoisrael.org :
הנחת דיגיתל בהתאם לקוד קופון בעלות  75ש"ח למשתתף.
תהליך השיפוט
צוות שופטי התחרות יפעל על פי אמות מידה מקובלות ,תוך שימת לב לעמידת המשתתף ביעדי האתגרים.
התמונות תוגשנה לשופטים באופן אנונימי וללא כל סימנים מזהים.
תנאי סף להשתתפות במרתון
●

רשאים להשתתף כל אחד ואחת וניתן לצלם בכל אמצעי צילום מקובל ,בין היתר :סמארטפונים,
טאבלטים ומצלמות מכל סוג שהוא.

●

על התצלומים המוגשים לתחרות להיות מקוריים ומצולמים על ידי מגיש התמונה.

●

יישפטו אך ורק תצלומים שצולמו בשעות המרתון.

●

בעת הרישום למרתון יש להזין כתובת טלפון נייד זמינה .אתגרי הצילום יישלחו למשתתפים
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באמצעות מסרונים (הודעות טקסט) למספר הטלפון הנייד באמצעותו נרשם המשתתף לתחרות.
בהרשמתך למרתון ,אתה מאשר את הסכמתך לשליחת ההודעות ומסרונים אליך.
●

על כל זכויות השימוש בתצלומים ,ובכלל זה בדימויים ,להיות בידי מגיש התצלומים .מגיש התצלומים
מתחייב כי לא נדרשת הסכמה של צד שלישי כלשהו לצורך השימוש בתצלומים (ובדימויים ,לפי
העניין) ,ולחילופין ,ככל שנדרשת הסכמה כאמור ,מגיש התשלומים קיבל הסכמה זו בטרם הגשת
התצלומים .מגיש התצלומים מצהיר כי ידוע לו שפוטו ישראל מסתמכת ,באופן מלא ,על הצהרתו
לפיה כל הזכויות בתצלומים (ובכלל זה – בדימויים) ,בידי המגיש וכי לא נדרשת הסכמה של צד
שלישי כלשהו לצורך השימוש בתצלומים (ובדימויים ,לפי העניין) ושככל שנדרשת הסכמה כאמור,
המגיש קיבל אותה בטרם הגשת הצילומים .המגישים מתחייבים לשאת באופן מלא ובלעדי בכל
תביעה או טענה להפרה מצד ג' כתוצאה מפרסום התצלומים שיוגשו .בכל מקרה ,פוטו ישראל לא
תישא בכל אחריות או חבות שהיא בקשר עם טענות צד ג' לעניין הפרת זכויותיהם בתצלומים
(ובדימויים ,לפי העניין) או שימוש שלא כדין בתצלומים (ובדימויים כאמור).

●

תצלומים בהם מצולם אדם ,אחד או יותר ,באופן שניתן לזהותו ,יוגשו לשיפוט בתחרות בכפוף לכך
שמגיש התצלומים השיג (בטרם הגשת התצלומים לשיפוט) את הסכמתו של המצולם (או כל
המצולמים ,לפי העניין) להגשת התצלומים לשיפוט ולשימוש בתצלומים כאמור ,לרבות על ידי פוטו
ישראל .באם בדימויים המוגשים מצולמים קטינים ,ו/או דוגמנים או מצולמים חסרי יכולת הסכמה
להצטלם ,אזי יכול והמגיש יתבקש להציג אישור המצולם/הוריו /אפוטרופוסים לשימוש בדימוי.
באחריות מגיש הצילומים להשיג את ההסכמה ו/או האישורים הנדרשים כאמור ,ולהציגם לפוטו
ישראל ,לפי דרישתה .פוטו ישראל לא תישא בכל אחריות או חבות לעניין זה.

●

קיימת הגבלה על הגשת מועמדות אחת ( )1לצלם .מועמדות נוספת שתוגש תיפסל .כל מועמדות תיחשב
כאילו הוגשה על-ידי בעל חשבון הדואר האלקטרוני שבו נעשה שימוש לצורך הגשת גוף העבודה בעת
הגשת המועמדות" .בעל החשבון" הוא האדם שנרשם לחשבון בעת פתיחתו.
●

פוטו ישראל רשאית לפסול מההשתתפות בתחרות תמונות אשר יש בהן לפגוע בצנעת הפרט או מכל
סיבה אחרת.

●

המשתתפים יקבלו על עצמם באופן מלא ומוחלט את תנאי תקנון זה.

●

חברת פוטו ישראל בע״מ (חל״צ) שומרת על הזכות לבדוק את התאמת המשתתפים לתנאי הסף ולהחליט,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על התאמתם לתנאי הסף.

כללים להגשת התמונות
●

את התצלומים יש להגיש באמצעות אתר התחרות בלבד -
"( /https://photoismarathon.photoisrael.orgאתר התחרות").
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●

כל מועמד יכול לשלוח תמונה אחת ( )1בלבד לכל אתגר וכל תמונה תישפט בנפרד .יש לשלוח מינימום
חמש ( )5תמונות מתוך שישה אתגרי צילום ,ומקסימום שש ( )6תמונות.

●

את כל התמונות יש להעלות עד ליום שני ,ה 20.06.22-בשעה 20:00

●

יש להעלות אך ורק תמונות שצולמו במהלך שעות המרתון

●

יפסלו תצלומים בלתי שלמים ,פגומים ,מזויפים באופן מלא או חלקי ,תצלומים שהתקבלו שלא על פי דין ,או
הוגשו באיחור.

●

יש להגיש תמונות שצולמו אך ורק באזור גני יהושע.

●

התמונות יוגשו עם עיבוד מינימלי וללא שינוי מהותי.

●

הדימויים יוגשו בפורמט  JPGבלבד ,ברזולוציית  1000פיקסלים לצלע הקצרה של הדימוי (לדוגמא
 1000x1500פיקסל) ובמשקל שלא יעלה על .2MB

לוח זמנים
●

הרישום למרתון יחל ביום  10.05.2022בשעה  12:00ויסתיים ביום  12.6.20220בשעה .23:59

●

לוח-זמנים :ביום המרתון ( 17.6.2022הזכות לשינויים שמורה למארגנים ,הודעה תשלח לנרשמי המרתון):
●

 - 08:00התכנסות בגני יהושע בגן הסלעים וקבלת ערכת משתתף

●

 - 09:00אירוע הזנקה :וקבלת טיפים על צילום

●

 - 14:00סיום המרתון.

●

למאחרים לא תינתן תוספת זמן להשלמת האתגרים.

●

שמות הזוכים במרתון יפורסמו ב  18.7.2022-במייל ובאתר המרתון.

פוטו ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל ,ובכלל זה להאריך או לקצר את תקופת
הפעילות או לשנות את מועד המרתון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ,ולהודיע על כך לציבור
המשתתפים באמצעות אתר המרתון ו/או רשתות חברתיות.
הפרסים לזוכים
●

זוכה אשר לא מימש את הפרס מכל סיבה שהיא ,לא יהא זכאי לקבל פרס חלופי כלשהו ,ולא תהיה

לו כל תביעה ,טענה או דרישה לעניין זה כנגד פוטו ישראל ו/או מי מנותני החסות.
●

כל אחד מהפרסים אינו ניתן להמרה ,לא בכסף ,לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

המשתתפים הזוכים לא יהיו רשאים לבקש להחליף את הפרסים ,מכל סיבה שהיא.
●

הפרסים מסופקים באחריות נותני החסויות הרלוונטיים לכל אחד מהם בלבד.

●

פוטו ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת פרס ,אחד או יותר ,מכל סיבה,

אשר יש בה על פי דין לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

3

●

חבות במס כלשהו ,אם וככל שתהיה ,תחול על הזוכה בפרס ופרעונה יהיה תנאי לקבלת הפרס.

●

פוטו ישראל רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים המפורטים להלן ו/או את כמותם ו/או

להוסיף עליהם פרסים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
זכויות קניין רוחני
המשתתף ימשיך להחזיק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לתצלומים ,ובכלל זה לדימויים ,בגוף
העבודה (לרבות זכויות מוסריות) ,בכפוף לתקנון זה .עם זאת ,בעצם השתתפות בתחרות ובמידה המותרת
על-פי החוק ,מעניקים עשרת הפיינליסטים בתחרות לגני יהושע ולפוטו ישראל 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 :שינוי ,עריכה ,העתקה,
שכפול והתאמת הדימויים לפורמט הנדרש לדפי מוצר באינטרנט ולחומרים שיווקיים.
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 גני יהושע.
המשתתפים פוטרים בזאת את פוטו ישראל מתשלום כלשהו עבור השימוש ו/או ההצגה כאמור וכן פוטרים
בזאת את פוטו ישראל מכל תביעה ,טענה או דרישה לעניין זה ,לרבות בגין כל נזק או הפסד ,ישיר או עקיף,
כספי או אחר ,שייגרם כתוצאה מהשימוש ו/או ההצגה כאמור.
למען הסר ספק מובהר כי לא ייעשה שימוש מסחרי בתצלומים ,וכל הזכויות לשימוש מסחרי תישארנה בידי
המשתתף.
ויתור על פרטיות:
המשתתף מסכים  -מעצם ההשתתפות ופוזיטיבית  -לכך שנתונים אישיים שיימסרו במהלך ההרשמה ,לרבות
שם ,כתובת למשלוח דואר וכתובת דואר אלקטרוני ,עשויים להיות מעובדים ,מאוחסנים ומשותפים וכן עשוי
להיעשות בהם שימוש אחר למטרות התחרות ובמסגרת התחרות .מובהר כי המארגנים עשויים להשתמש
בנתונים אלה לאימות הזהות ופרטי המשתתף.
למען הסר ספק ,פרטי התשלום של המשתתף אינם נחשבים כחלק מנתוניו האישיים .פרטי התשלום לא
יישמרו ולא יעשה בהם אף שימוש אחר על-ידי המארגנים.
אי מסירת מלוא הנתונים הנדרשים בעת ההרשמה עלולה להביא לפסילת מועמדות המשתתף.
המשתתף מסכים כי במקרה של זכייה ,יהיו פסטיבל הצילום ופוטו ישראל רשאים להשתמש בשמו ו/או
בדיוקנו ובגוף העבודה ללא פיצוי נוסף לשם הצגתו כזוכה התחרות בחומרים פרסומיים ושיווקיים של הגופים
הנ"ל ,במשך פרק זמן סביר לאחר סיום התחרות.
המשתתף מתחייב לשאת באופן מלא ובלעדי בכל תביעה או טענה להפרה מצד ג' כתוצאה מפרסום הדימויים
שיוגשו.
זכייתם של הזוכים במרתון עשויה להיות מסוקרת .בהשתתפותו במרתון מביע המשתתף את הסכמתו
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לפרסום שמו ולסיקור זכייתו ,לרבות באינטרנט ,רדיו ובעיתונות ,והכל בכפוף לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ"ב ,1962-חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ולפי כל דין אחר.
אחריות
ההשתתפות במרתון על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים .פוטו ישראל ומי מטעמה לא
ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ,לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפים
אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה .כמו כן פוטו ישראל ומי
מטעמה לא ישאו באחריות להפסד ,אובדן או הוצאה שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או
בעקיפין למרתון ולתוצאותיו .פוטו ישראל אינה אחראית בשום דרך לאיכותם וטיבם של הפרסים שיחולקו
במסגרת הפעילות ,מכל סיבה שהיא.
המשתתף מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את פוטו ישראל ,על פי דרישתה הראשונה ,בגין כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפי פוטו ישראל ו/או מי מטעמה הקשורה ,בין במישרין ובין בעקיפין,
להשתתפותו בפעילות ,לרבות בניגוד להוראות תקנון זה.
הערות כלליות:
●

ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאי התקנון על כל סעיפיו.

●

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,השתתפות במרתון מהווה ,בין היתר ,הצהרה של כל משתתף לפיה הוא
ממלא אחר הוראות תקנון זה ,ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן

●

המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי פוטו ישראל ומי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק
שנגרם לו עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.

●

פוטו ישראל לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בפעילות והיא אינה מתחייבת כי
המערכות הטכניות התומכות במרתון ,כולן או חלקן ,יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות.

●

ההשתתפות במרתון תהיה בהתאם לרישומים אצל פוטו ישראל בלבד .פוטו ישראל לא תהיה אחראית
לפרטים ולנתונים שלא נקלטו מסיבה כלשהי במערכות הממוחשבות שלה או שלא נרשמו על ידה.

●

הזכות לשינויים ועדכונים בנוגע למרתון ,לרבות בנוגע למועדים הנקובים ,הפרסים ,כללי הפעילות ,הרכב
שופטי התחרות ,ו/או תקנון זה ,תישאר בידי הנהלת פוטו ישראל ובהתאם לשיקול דעתה .כן תהיה
רשאית פוטו ישראל לבטל המרתון בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .כל שינוי ו/או ביטול של
התקנון יפורסם בהודעה מראש ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי
המרתון כאמור בסעיף זה .פרסום השינוי באתר המרתון יחשב כהודעה על פי סעיף זה.

●

החלטת צוות השופטים הנה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

●

למען הסר ספק ,הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  224לחוק העונשין ,וזאת
בשל העובדה כי הזכייה בה אינה תלויה בגורל.
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●

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
המרתון ,בכל אמצעי שהוא ,תגברנה הוראות התקנון.

●

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ,ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

●

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .התחרות מיועדת לכל המגדרים .כל מקום בו נעשה
שימוש בלשון יחיד ,הכוונה היא גם לרבים ,ולהפך.

●

ברירת דין ,סמכות שיפוט ,בוררות :הוראות תקנון זה תהיינה כפופות ותפורשנה בהתאם לחוקי מדינת
ישראל; אפילו ייקבע כי הוראה כלשהי מהוראות תקנון זה בטלה או לא ניתנת לאכיפה ,כל יתר תנאי
התקנון יוותרו בעינם ויעמדו בתוקפם .לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב מוקנית סמכות השיפוט
הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לקיומו ו/או תוקפו ו/או הפרתו של תקנון זה.

ביטולים:
●

ביטול ההזמנה עד לתאריך  10.6.2022בשעה  12:00יתאפשר בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך
 20%מההזמנה .ביטול שיתבצע לאחר מועד זה יתאפשר אך לא יזכה את המבטל בהחזר.

הצהרת המשתתף
אני מצהיר/ה כי לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות כלשהן המונעות ממני להשתתף במרתון הצילום בגני יהושע
הנערך מטעם פוטו ישראל בע״מ (חל״צ)
חשוב :לשמירת בריאות המשתתפים יש להקפיד ולקיים את הנחיות משרד הבריאות ומגבלות הפעילות ,כפי
שמפורסמות על ידי ממשלת ישראל בעת קיום המרתון ("ההגבלות על הפעילות") .על המשתתפים במרתון
הצילום חלה אחריות אישית להתעדכן בהגבלות על הפעילות ולקיימן באופן מלא .פוטו ישראל לא תישא בכל
אחריות או חבות בקשר עם קיום או אי קיום ההגבלות על הפעילות.
לשאלות ולפרטים נוספים:
info@photoisrael.org
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