אגף ישובים ומתנ"ס
יום ראשון  10מרץ  ,2019ג' אדר ב תשע"ט

במסגרת חגיגות  40שנה למועצה אזורית שומרון ,אגף יישובים ומתנ"ס שומרון מזמין את
תושבי המועצה ,נוער ומבוגרים ,להשתתף בתחרות צילום בנושא:

"צומחים בשומרון"
כללי התחרות ומטרותיה:
 .1מטרת התחרות היא לחזק את החיבור לשומרון ולצמיחה בו ולעודד כישרונות צעירים
להתנסות ולהתפתח בתחומי האמנות והצילום.
 .2התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
 .3התחרות מיועדת לכלל תושבי השומרון מכיתה ז' ומעלה .פרסים יחולקו בשתי קטגוריות
נפרדות :נוער (ז'-י"ב) ומבוגרים (בוגרי תיכון ועד .)120
 .4ניתן לצלם בכל סוג ציוד .בשיקולי השופטים יילקחו בחשבון איכות התמונה ,האותנטיות שלה
והחיבור לנושא התחרות" -צומחים בשומרון".
 .5יש להירשם לפני שליחת התמונה בדף ההרשמה בקישור הבא.https://tic.li/0g3j8Ky :
לאחר מכן יש לשלוח את התמונה במייל כפי שיפורט להלן:
מהלך התחרות
 .1התחרות תיפתח ביום ראשון כ"ו אדר א' ( .)3.3.19מועד אחרון לשליחת תמונה -יום רביעי
ה' ניסן ( )10.4.19בשעה  .20:00לאחר מכן לא תתאפשר הגשת מועמדות לתחרות.
 .2כל מתמודד בתחרות רשאי לשלוח תמונה אחת בלבד למייל .tzilum@shomron.org.il
 .3נא לציין במייל -שם ושם משפחה ,יישוב וגיל השולח ומספר טלפון להתקשרות .ניתן להוסיף
כותרת ו/או משפט הסבר קצר לכל תמונה.
 .4בתום תהליך האיסוף ,התמונות יועברו בעילום שם לחבר השופטים:
 .1יחיאל בלומשטיין  -צלם טבע ונוף ,מתגורר בישוב יצהר.
 .2שפרה יהודאי  -צלמת אומנות ,מתגוררת בישוב פדואל.
 .3אבנר גולדשמידט  -מנהל אגף ישובים ומתנ"ס שומרון ,מתגורר בישוב לשם.
והשופט הרביעי הוא ...אתם!
 .1הציבור בבית יכול להשפיע על זהות הזוכים בתחרות!
 .2עם תום הגשת התמונות ,ולאחר סינון ראשוני ,יועלו כלל התמונות הרלוונטיות לדף
הפייסבוק של אגף יישובים ומתנ"ס שומרון כחלק מאלבום התחרות" -צומחים בשומרון".
 .3התמונות שיצברו את כמות הלייקים הגבוהה ביותר יילקחו בחשבון בשקלול הזוכים באופן
הבא -הצבעת הקהל תחשב כ"שופט הרביעי" ,ודירוג הקהל ייחשב ל 25%מקולות
השופטים.
 .4מי שמצביע -משפיע!
תערוכה ואירוע סיום
 .1ביום חמישי ,י"ח אייר ,23.5.2019 ,בשעה  19:00יתקיימו בהיכל התרבות באריאל תערוכה,
טקס הענקת פרסים ומופע אמן אורח.
 .2שלושת הזוכים במקומות הראשונים בכל קטגוריה יוכרזו במהלך אירוע הסיום.
 .3רק משתתפים שיגיעו לטקס הסיום יוכלו לזכות ולקבל את הפרס.
פרסי התחרות בכל קטגוריה (נוער ומבוגרים בנפרד)
מקום ראשון :שובר לרכישת ציוד צילום בשווי של  2,000ש"ח.
מקום שני :שובר לרכישת ציוד צילום בשווי של  1,000ש"ח.
מקום שלישי :שובר לרכישת ציוד צילום בשווי של  500ש"ח.
הרשמה לתחרות
ההרשמה לתחרות הינה חובה -באמצעות טופס מקווןhttps://tic.li/0g3j8Ky :
טל 03-9066419 .פקס03-9757631 .
noar@shomron.org.il
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הגנת פרטיות זכות שימוש וקנין רוחני
 .1מועצה אזורית שומרון או מי מטעמה  ,תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות
במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.
 .2המשתתפים שיעלו תמונה לתחרות מאשרים בזה למועצה אזורית לעשות בה שימוש
פרסומי ומסחרי ללא כל תמורה כספית או חומרית מכל סוג וללא אישור מראש של
המשתתף.
 .3בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף ו/או מצולם ע"י המשתתף את הסכמתו לפרסום
התמונה ,שמו ופרטיו ללא מתן אישור מראש ,והוא מוותר על כל טענה המועצה ומי מטעמה
בהקשר זה .צילום קטנים יעשה באישור האפוטרופוס שלהם .האחריות לקבלת האישור
מוטלת על מגיש התמונה בלבד.
 .4זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת ובהשתתפותו מביע המשתתף את
הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו ,לרבות בתקשורת החופשית.
 .5מועצה האזורית שומרון רשאית לעשות כל שימוש שהוא בתמונות המועלות לתחרות לרבות
פרסומן באתר המועצה ,דיווריה ,עמוד הפייסבוק ,האינסטגרם או כל מדיה אחרת בהוספת
שם המצלם .ללא הגבלת זמן ,בין אם התמונה זכתה בתחרות ובין אם לא.
 .6מבלי לגרוע מסעיפי התקנון האחרים ,ולצורך הבהרה ,זכויות היוצרים על הצילומים נשארת
בידי הצלמים .למועצה אזורית שומרון שמורה זכות השימוש בצילומים לכל צורך כאמור
לעיל.
 .7מועצה אזורית שומרון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את פרטי התחרות במקרה
הצורך.
פרטים נוספים
לפרטים נוספים ושאלות בענין התחרות ניתן לשלוח מייל ל:
tzilum@shomron.org.il

טל 03-9066419 .פקס03-9757631 .
noar@shomron.org.il

