
 

 "קלישאה צרפתית"תחרות צילום 
 בישראל צרפת שגרירות :מארגנת

 4152בנובמבר  51 ועדבאוקטובר  51-מ

 

 כלליים תנאים
 (כאחד ולנשים לגברים מופנה אך זכר בלשון מנוסחהתקנון )

 

 "קלישאה צרפתית"
 

במקרה הזה ". תמונה"וגם " דבר נדוש"הוא גם ( cliché)בצרפתית פירוש המילה קלישאה : שימו לב
 !לקלישאהלא , אנחנו מתכוונים לתמונה

 
מזכיר לכם את צרפת  הדבר שהכי ומה: "שגרירות צרפת בישראל מכריזה על תחרות צילום בנושא

 ?"בסגנון צרפתי"ואולי דווקא פוזה או לוק ? מוכר שיר? מסויימים תנאי תאורה? כלשהונוף  ."בישראל
 

, מצבכל מה שאתם צריכים לעשות כדי להשתתף בתחרות הוא ללכוד בעדשת המצלמה שלכם 
 ". צרפת בישראל"מקום או רגע שמבטאים בעיניכם את הרעיון של , תמונה

טעים ככל , צרפת היא לא רק קרואסון חמאה פריך! הימנעו מקלישאות: מילת המפתח היא מקוריות
 . פתיעו אותנוהתנו לדמיון שלכם לזרום ו. שיהיה

 
: את התמונות יש לשלוח לכתובת. 4152בנובמבר  51-באוקטובר ותינעל ב 51-התחרות תיפתח ב

ambafranceisrael@gmail.com , אלבום שניצור למטרה  בתוך בדף הפייסבוק שלנו תפורסמנהוהן
מי  הואהזוכה . רותחיקבע את זהות הזוכים בתיש ,להעמיד את התמונות לשיפוט הקהל על מנתזו 

  .שלושת המקומות הראשוניםכל פרסים יוענקו ל. הגבוה ביותר לייקיםה מספר אתשיקבל 
 

 .זו תחרות על החלים המשפטיים הכללים את מגדיר זה תקנון
 

 ההשתתפות תנאי: 5 סעיף
 

 .בישראל המתגוררים חובבים לצלמים ורק אך פתוחה התחרות -5
 

 לקבל יתבקש בה להשתתף שירצה קטין אולם, בתחרות השתתפותה על גיל מגבלת כל אין -4
 . ממנו יידרש הדבר אם אותה להציגאף ו חונךשל  או הורה של הסכמתו את מועד מבעוד

 
 – כללי ובאופן ,שותפיו ועל נציגיו על, ןהמארג הגוף עובדי על אסורה בתחרות ההשתתפות -3

 . בביצועה או התחרות בהכנת שהשתתף אדם כל על
 

 להיות חייב וזה, המועמד של הבלעדית עבודתו פרי להיות חייבת לתחרות המוגשת תמונה -2
 . עליה הזכויות בעל

 
 .בישראל לצלם יש התמונה את -1

 
 תשתתפנה לא התחרות מנושא שחורגות או הציבור ברגשות לפגוע כדי בהן שיש תמונות -6

 . תידחנה שנשלחו שתמונות במקרה השיפוט צות החלטת על לערער ניתן לא. בתחרות
 

 ההשתתפות אופן: 4 סעיף
 

: את התמונה יש לשלוח לכתובת. דהויחי אחת תמונה לתחרות לשלוח יכול מועמד כל -5
ambafranceisrael@gmail.com . 

mailto:ambafranceisrael@gmail.com


 
 (. בייט מגה 51-מ יותר לא) JPEGהתמונה יש לשמור בפורמט   את -4

, הזה בסדר ,המועמד של הפרטי ומשמו המשפחה משם מורכב להיות צריך הקובץ שם
 LastName_FirstName: לטיניות ובאותיות

 
 : ל"דואה ודעתה בגוף לציין חובה

' כתובת מלאה ומס, ל"כתובת דוא, גיל, כותרת התמונה והמקום בו צולמה, שם משפחה, שם
 .טלפון ליצירת קשר

 
  :הבא הנוסח את ל"הדוא הודעת לגוף להדביק להעתיק חובה

: בכל הזכויות עליה באופן בלעדי ה/כי התמונה צולמה על ידי וכי אני מחזיק ה/אני מצהיר"
כי קראתי את  ה/בנוסף אני מצהיר(. הסכמה לצילום)הסכמת הדמויות והמקומות שצולמו 

 ".תקנון התחרות
 

יביא לפסילת , ובמיוחד פרטי הזהות והתקשורת שלו, מידע שגוי שיימסר על ידי הזוכה כל -3
 . הזכייה

 
, תגמול כל לאל בתמונות להשתמש בישראל צרפת לשגרירות מתירים בתחרות המשתתפים -2

 בלבדו, בעתיד ובהווה, ועלונים חברתיות רשתות, אינטרנט אתרי, תערוכות מסגרתב וזאת
 . הצלם שם שיוזכר

 
 מנצחיםהכרזה על שמות ה: 3סעיף 

במקרה של ". לייקים"שלוש התמונות שתקבלנה את המספר הגבוה ביותר של  הןהתמונות הזוכות 

 . שגרירות צרפת בישראל שתרכיבצוות שיפוט ההכרעה תעבור ל ,שוויון בניקוד

 פרסים: 2סעיף 

 . 51.55.4152 תאריךב תינעל התחרות

. פיצוי כל לאב הפרס על זכותו תאבד לו, אהיש סיבה כלמאת הפרס  לנצללא יוכל  הזוכהש במקרה

   .בתחרות המשתתפים מקרב חלופי זוכה השיפוט צוות יבחר כזה במקרה

 לאדםיזכה בכרטיס טיסה ( פרס ראשון)הגבוה ביותר " לייקים"התמונה שתקבל את מספר ה צלם

 . פראנס אייר שלפריז -אביב תלושוב -הלוךאחד 

 אחריותמ פטור: 1 ףיסע

בין אם מדובר , התחרות לולהיווצר עקב ניהל בעיה שעלולה כמארגני התחרות לא יוחזקו אחראים ל

  .אחר כל סוג בעיהבאו  תטכנולוגיבבעיה , ת מחשביבטעות אנוש או בבעי

אנשים הניתנים לזיהוי ההסכמה לצילום של  ע למתןגאחריות בנו אינה נושאת בכלשגרירות ה

 . בתמונות

 התחייבויות: 6סעיף 

 מארגני. כיבוד התקנון יביא לביטול המועמדות אי. הסכמה לתקנון זההשתתפות בתחרות פירושה 
 . של התקנון מויישולבנוגע ותקנון זה שתינתן ל פרשנותלכל השגה בנוגע ב התחרות הם שיכריעו

 
 
 


