شروط المشاركة في مسابقة مختلفين م ًعا
2021
مختلفون م ًعا هو مشروع تربوي فني غير ربحي يهدف إلى تعميم قيم المساواة والتسامح ،معرفة اآلخر والحياة المشتركة ،وذلك
بمبادرة من مراكز دانييل لليهودية التقدمية.
 .1الرسومات التي سيتم اختيارها ستُعرض في معرض مفتوح سيُقام في تل أبيب -يافا و/أو بوسائل رقميّة .قد تُعرض في
معارض تكميلية مختلفة في البالد والعالم ،على موقع فيسبوك ،على موقع اإلنترنت التابع للمشروع وبوسائل رقمية أخرى،
دون تحديد الوقت والمكان.
 .2سيُقام المعرض بحسب تعليمات الكورونا وفق التعليمات السارية.
 .3مع األسف لن نتمكن من إعادة الرسومات المقدّمة للمشاركة في المسابقة.
 .4سيُطلب من صانعي الرسومات المشاركين في المعرض كتابة شرح قصير عن رسمتهم ،وتصوير فيديو قصير يتحدثون فيه
زوار المعرض ،
عن أنفسهم وعن رسوماتهم .األفالم التي ستصور ستُرفق إلى الرسومات في المعرض ،بحيث سيتم ّكن ّ
بواسطة تطبيق أو وسيلة رقمية أخرى ،من مشاهدة الفيلم ،حيث سيتحدّث الطفل عن نفسه وعن إنتاجه.
ي ،مقابل مشاركتهم في المعرض و\أو
ي أو غير ماد ّ
 .5لن يتلقى المشاركون في المسابقة ،بما في ذلك الفائزين ،أي مقابل ،ماد ّ
عرض رسوماتهم في المعرض و\أو مقابل أي استخدام آخر تقوم به مراكز دانييل لرسوماتهم التي قدموها و\أو للفيلم الذي
صوروه .عند مشاركته في المعرض ،يصادق المشارك على أنّه ليس لديه ولن تكون لديه أي دعوى ،ادعاء او مطلب من
مراكز دانييل أو ك ّل من ينوب عنها  ،بما في ذلك حقوق الملكية الفكريّة و\او الحقوق األدبيّة و\او الحق في نشر ،استخدام،
معالجة ،تحرير وتغيير إنتاجه و\او الفيلم الذي شارك فيه ،كلّه أو جزء منه.
 .6جميع الحقوق المتعلّقة بالرسومات المشاركة والفيلم ،بما في ذلك حقوق النشر ،االستخدام ،المعالجة ،التحرير والتغيير ،حقوق
التأليف والنشر والحقوق األدبيّة تابعة لمراكز دانييل .ودون االنتقاص م ّما جاء أعاله ،يحق لمراكز دانييل استخدام الرسومات
والفيلم وبأي مضمون يتعلق بها ،ألهداف النشر وتجنيد موارد للمشروع وغير ذلك ،وفقًا العتباراتها الحصريّة.
ي ادعاء و\او
 .7تحتفظ مراكز دانييل لنفسها بالحق في إلغاء ،إنهاء ،تغيير وتعليق المعرض و\او شروطه ،ولن يكون للمشاركين أ ّ
دعوى و\او مطلب نتيجة ذلك.
 .8تسعدنا مشاركتكم في هذا المشروع المميز ونتمنى لكم المتعة ،النجاح والتعلّم.
طاقم مختلفين معًا – مراكز دانييل
أنا/نحن الموقّع/ون أدناه ،المرشح /أهل المرشح أو أولياء اموره القانونيين ،نصرح بهذا بأنّنا قرأنا شروط المشاركة في المسابقة
المفصلة أعاله ونوافق بهذا على جميع الشروط.
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