
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 תנאי השתתפות בתחרות שונים ביחד 
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ערכים של שוויון, סובלנות, הכרת   להנחיל  המבקששלא למטרות רווח,  אומנותי  -הוא פרויקט חינוכי  שונים ביחד

 האחר וקיום משותף ביוזמת מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת. 

 

 , כןאו באמצעים דיגיטליים. כמו  / ויפו  -אביב  בתלפיזית    תתקייםאשר    חוצות  תהציורים הנבחרים יוצגו בתערוכ .1

ש  ובחו"ל,  הציוריםייתכן  בארץ  שונות  המשך  בתערוכות    הפרויקט  של  האינטרנט  באתר,  בפייסבוק  יוצגו 

 . , ללא הגבלת זמן ומקוםאחרים  דיגיטליים ובאמצעים

 התערוכה תתקיים בהתאם להנחיות הקורונה כפי שיהיו מעת לעת. .2

 לצערנו, לא נוכל להחזיר את הציורים שהוגשו לתחרות.  .3

יתבקשו   .4 לסרטון בו להצטלם  ו  שלהם  הציור  על  קצר  הסבר  לכתובהיוצרים של הציורים שישתתפו בתערוכה 

יוכל   בתערוכה  שיבקר  שמי  כזה,  באופן  ליצירה  יוצמדו  שיצולמו  הסרטונים  יצירתם.  ועל  עצמם  על  יספרו 

 באמצעות אפליקציה או אמצעי דיגיטלי אחר לראות את הסרטון, בו הילד מספר על עצמו ועל היצירה. 

עבור השתתפותם בתערוכה    המשתתפים בתחרות, לרבות הזוכים, לא יקבלו תמורה כלשהי, כספית או אחרת, .5

ו/או הצגת הציורים בתערוכה, ו/או עבור כל שימוש שייעשה על ידי מרכזי דניאל בציורים שהוגשו על ידם  

ו/או בסרטון. בהשתתפותו בתערוכה מאשר המשתתף ומסכים לכך כי אין ולא תהיה לו כל תביעה, טענה או 

ם זכויות קנין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות  דרישה כלפי מרכזי דניאל או מי מטעמם, לרבות בקשר ע 

 מוסריות ו/או זכויות פרסום, שימוש, עיבוד, עריכה ושינוי של עבודתו ו/או הסרטון, כולה או חלקה. 

ושינוי,  .6 עריכה  עיבוד,  שימוש,  פרסום,  זכויות  לרבות  והסרטון,  המשתתפים  הציורים  עם  בקשר  הזכויות  כל 

וסרית יהיו של מרכזי דניאל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מרכזי דניאל רשאים לעשות זכויות יוצרים וזכות מ

למטרות פרסום, גיוס מקורות למימון הפרויקט ועוד, לפי תוכן בקשר אליהם,    ובכלשימוש בציורים ובסרטון  

 שיקול דעתם הבלעדי. 

לשנות או להשהות את התערוכה    מרכזי דניאל שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, .7

 ו/או תנאיה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך. 

 אנו שמחים על השתתפותכם בפרויקט מיוחד זה ומאחלים לכם הנאה, לימוד והצלחה!   .8

 

 

 מרכזי דניאל    –צוות שונים ביחד 

 

 

, מצהירים בזאת כי קראנו את ה/החוקיים שלו  האפוטרופוסיםאו    ת/ , ואני / אנחנו הורי המועמדת/אני המועמד 

 תנאי ההשתתפות בתחרות לעיל ואנו מסכימים בזאת לכל התנאים. 
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