
 

 תקנון השתתפות במיזם חברתי "געגועים למחר"

 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתבצע קבלת ובחירת היצירות אשר תתקבלנה

 מהמשתתפים  להרכבת יצירה שיתופית מוגמרת בצורת קולאז' חברתי. במסגרת המיזם "געגועים

 למחר", מוזמנים המשתתפים להכין יצירה אישית-ציור/צילום/אמירה מעצימה (להלן "יצירה אישית")
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 מתוך היצירות האישיות, תבחרנה כ-100 יצירות, אשר מהן ירכיב האמן גיל גורן קולאז' שיתופי. מטרתו

 של המיזם אשר פונה לקהל הרחב, להעביר בדרך אמנותית אמירה של געגוע ותקווה לימים טובים יותר

 ולהביא למכירת הקולאז' כאשר הכסף שיתקבל יוקדש למימון פרויקטים לקידום בריאות הנוער בישראל

 על ידי "עמותת מהיום" ו"הקורונוער" (מנהיגות נוער ארצית בעידן הקורונה).

  1.כל משתתף רשאי לשלוח יצירה אישית אחת.

  2.היצירות האישיות יהיו מקוריות ואין להוסיף חתימה על היצירה האישית.

 3.יוצרי היצירות האישיות מתחייבים כי היצירה שנשלחה היא אכן שלהם ובעצם שליחת היצירה

 האישית, מסכימים כי מלוא זכויות היוצרים ביצירה האישית כמו גם הזכויות המוסריות בהקשר ליצירות

  האישיות וכל זכות אחרת עוברות לעמותת "מהיום" ללא מגבלה וללא תמורה כל שהיא.

 4. יוצרי היצירות האישיות יזכו לקרדיט באתר העמותה בלבד ולא על גבי היצירה עצמה היות והיא

 תורכב מכמאה חלקים של כמאה יצירות. כמו כן הם מוותרים על כל זכות בהקשר לשימוש בחלקי

 היצירות האישיות, ולא תהא להם כל טענה, דרישה או תביעה בהקשר לשימוש שייעשה ביצירות

 האישיות בין על ידי עמותת מהיום או שותפיה. כמו כן, לא תהא להם כל טענה במידה ויוחלט על ידי

 העמותה לציין את שמות המשתתפים /יוצרים ברשתות החברתיות או באתר העמותה.

  5.מתוך כל היצירות שתשלחנה, תבחרנה כ-100 יצירות. היצירות הנבחרות ייאספו לקולאז' אחד

 ללא אזכור או חתימות של שמות היוצרים בגוף היצירה.

 6.כל ההכנסות ממכירת הקולאז' או תוצרים אחרים מהיצירות האישיות או מהקולאז' יוקדשו לפרויקטים

  של עמותת "מהיום"-לקידום אורח חיים בריא לנוער ומשפחתו.

 7.מובהר כי לעמותת מהיום נשמרת הזכות לעשות שימוש בלתי מוגבל ביצירות האישיות, לרבות

  שכפול, שינוי, גזירה, חלוקה, העתקה, פרסום ועוד ללא קבלת אישור מיוצרי היצירות או שולחיהן.

 8.יובהר, כי במקרה והיצירות האישיות כוללות אלמנטים אשר אינם בבעלות היוצר המשתתף ו/או אשר

 הינם מושא לזכויות בידי צדדים שלישיים ו/או מופיע ביצירות של גורמים שלישיים, באחריות המשתתף

 היוצר,  להשיג טרם הגשת היצירות האישיות הסכמות לשימוש הנרחב שיעשה ביצירות האישיות על ידי

  עמותת "מהיום" כאמור לעיל.



 9.משתתף מתחת לגיל 18 יצרף אישור הורים להשתתפות במיזם ואישור קריאת התקנון. (אני_____

 מאשר לבני/בתי ____ להשתתף במיזם "געגועים למחר" ומאשר שקראתי את התקנון. חתימה:

(_______ 

 10.המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום בין אם עבור השתתפותם במיזם ו/או עבור מכירה של

 הקולאז' או כל פרסום או מכירה של יצירות נלוות ממנו לטובת המשך פעילותה של העמותה.

 11. האמן גיל גורן ירכיב את הקולאז' של היצירות האישיות שתבחרנה על ידו, עפ"י שיקול דעתו תוך

  שימוש חלקי או מלא של כל יצירה ובאישור העמותה ליצירות הנבחרות.

 12. עמותת מהיום ו/או האמן ו/או כל שותף אחר למיזם לא מחויבים להסביר את הטעמים לכך שיצירות
 אישיות של משתתפים מסוימים לא נבחרו להרכבת הקולאז', וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול
 דעתם של האמן ו/או העמותה או שותפים אחרים למיזם מבלי שלמי ממשתתפי התחרות תהיה כל

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

 

  אופן הגשת היצירות האישיות:

 יש למלא טופס הרשמה מקוון בדף הנחיתה ולהעלות את היצירה האישית כתמונה או לשלוח למייל
 לכתובת: coronoar2020@gmail.com  עד לתאריך הנקוב במודעה.

 הגשה תיחשב שהתקבלה רק לאחר קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

 
 


