
                                                                                                    

 

 
   

 
 
 
 

 معًا شروط المشاركة في مسابقة مختلفين  

2021 

 

وذلك    ،والحياة المشتركةاآلخر  معرفة  ،  تعميم قيم المساواة والتسامح إلى  يهدف     غير ربحي  فني    هو مشروع تربوي    معًان  ومختلف

 . ةة التقدمي  كز دانييل لليهودي  امرمن بمبادرة 

اختيارها   .1 سيتم  التي  أبيب     في معرض  ستُعرضالرسومات  تل  سيُقام في  بوسائل رقميّة./و  يافا -مفتوح  تُعرض  أو  في    قد 

 على موقع فيسبوك، على موقع اإلنترنت التابع للمشروع وبوسائل رقمية أخرى،   ،العالمومختلفة في البالد    تكميليةمعارض  

 والمكان.  الوقتدون تحديد 

 سيُقام المعرض بحسب تعليمات الكورونا وفق التعليمات السارية.  .2

 في المسابقة. المقّدمة للمشاركةمع األسف لن نتمكن من إعادة الرسومات  .3

كتابة شرح قصير عن رسمتهم، وتصوير فيديو قصير يتحدثون فيه    المعرض  في  المشاركين الرسومات    طلب من صانعيسيُ  .4

أنفسهم وعن رسوماتهم. التي ستصور    عن  إلىاألفالم  بحيث    ستُرفق  المعرض،  المعرضالرسومات في  ،   سيتمّكن زّوار 

 نتاجه. إعن نفسه وعن الطفل    سيتحّدث ، حيثالفيلم ، من مشاهدةوسيلة رقمية أخرى أوتطبيق بواسطة 

و  أ\، مقابل مشاركتهم في المعرض وغير ماديّ   أو  أي مقابل، ماديّ   ،الفائزين  ، بما في ذلكالمشاركون في المسابقةلن يتلقى   .5

الذي   للفيلمو  أ\التي قدموها و  لرسوماتهم  كز دانييل  ابه مر  تقوم  استخدام آخرو مقابل أي  أ\عرض رسوماتهم في المعرض و

ه أي دعوى، ادعاء او مطلب من  ديولن تكون ل  لديهليس    على أنّه  يصادق المشارك    ،اركته في المعرضصوروه. عند مش

نشر، استخدام،    الحق في  او\و  األدبيّةاو الحقوق  \ة والملكية الفكريّ  في ذلك حقوقبما  ،    ا أو كّل من ينوب عنهكز دانييل  امر

 جزء منه. أوه ، كلّ الذي شارك فيه او الفيلم\و معالجة، تحرير وتغيير إنتاجه

حقوق   االستخدام، المعالجة، التحرير والتغيير،  بما في ذلك حقوق النشر، ،كة والفيلمالرسومات المشار  المتعلّقة بالحقوق  جميع .6

الرسومات  استخدامكز دانييل  ا، يحق لمرمّما جاء أعالهدون االنتقاص و دانييل.كز االتأليف والنشر والحقوق األدبيّة تابعة لمر

 . وغير ذلك، وفقًا العتباراتها الحصريّةتجنيد موارد للمشروع و النشر  ألهداف وبأي مضمون يتعلق بها، والفيلم

او  \ادعاء و   للمشاركين أيّ لن يكون  و  ،شروطهاو  \المعرض و  تعليقو  تغيير،  نهاءإ  ،لغاءإ  في  بالحقمراكز دانييل لنفسها  تحتفظ   .7

 او مطلب نتيجة ذلك. \دعوى و

 النجاح والتعلّم.، المتعة مشاركتكم في هذا المشروع المميز ونتمنى لكم  تسعدنا  .8

 

 مراكز دانييل  – معًا مختلفين طاقم 

 

قرأنا شروط المشاركة في المسابقة  بأنّنا  نصرح بهذا    ،القانونيينأولياء اموره  أو  هل المرشح  أ  /المرشحون أدناه،  /نحن الموقّع/أنا 

 الشروط. جميع نوافق بهذا على والمفصلة أعاله 
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