
 

 

 

 23/5/19ועידת ישראל לתעופה  –תערוכת צילומים בנושא תעופה 

 תקנון השתתפות

 

 :בתערוכההזכאים להשתתף  1

 את צילומיו מתחום התעופה. להציג חובב, המעוניין צלם לכל פתוחה תערוכהה 1.1

 :השתתפות כללי 2

 בהן, היוצרים מקוריים, וזכויות להיות חייבים תערוכהל המוגשים הצילומים 2.1

 הכוללים בצילומים שימוש לעשות הזכות בהן, לרבות השימוש זה, זכויות ובכלל

 תערוכה במסגרת לזכויות, מושא המהווים אחרים או אלמנטים אנשים תמונות

 .הצילומים מגיש המשתתף בבעלות הינן זה, כמפורט בתקנון תנאיה על זו,

 אשר או/ו המשתתף, בבעלות אינם אשר אלמנטים כוללים והצילומים במידה 2.2

 המשתתף אדם, מופיע בצילומים או/שלישיים ו צדדים בידי לזכויות הינם מושא

 מנת על חתומים, והאישורים הנדרשים, לפרסום ההסכמות להשגת אחראי יהא

 קודם והכל, זה, שימוש, כמתואר בתקנון כל בהם ולעשות הצילומים את להציג

  .תערוכהל הצילומים להגשת

 הצילומים: הגשת אופן  3

  ולצרף עבור כל צילום בנפרד. למלא יש ההרשמה טפסי את 3.1

 .30/4/19את התמונות ניתן לשלוח עד לתאריך  3.2

לכתובת:  הדוא"ל באמצעות דיגיטאליים בקבצים יוגשו הצילומים 3.3

bmp@bmp.co.il . 

  . בלבד בפורמט דיגיטאלי צילומים יתקבלו 3.4

 לרוחב/או לגובה ,  dpi 72על הצילומים להישלח ברזולוציה של לפחות 

פיקסל לרוחב/או לגובה   3,000צילום שיבחר ישלח פעם נוספת ברזולוציה של 

 לפחות, כתנאי להדפסתו. 

 )חובה(. לתצלום תיאור יוסיפו המועמדים 3.5
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 הצילומים הנבחרים: 4

יוצגו בתערוכה  האוצרות של ביה"ס לצילום גליץידי צוות הצילומים שיבחרו על  4.1

 .23/05/19אשר תתקיים בוועידת ישראל לתעופה בתאריך 

 

 יוצרים: זכויות 5

הם  תערוכהל שנשלחו הצילומים כי ידו בחתימת מאשר תערוכהב משתתף כל 5.1

על  הבלעדי היוצרים זכויות מלוא בעל הוא האישית, וכי יצירתו פרי מקוריים,

בתמונות  שימוש כל לעשות רשאי הינו זה ובכלל שמו, תחת ו/שהוגש ים/הצילום

 .בצילומים המופיעים האנשים

במסגרת ועידת ישראל לתעופה של איגוד הטייסים הישראלי תערך השנה  5.2

בית ספר גליץ ובהפקת חברת בני מורן. זכויות תערוכת צילום בשיתוף  2019

השימוש בתמונות אשר יוצגו בועידה, ישמרו באיגוד הטייסים לשימוש חוזר 

 ועתידי בהסכמת מגיש התמונה.

 במסגרת צילומיהם הצגת בגין תמורה יקבלו לא תערוכהב המשתתפים 5.3

 שייעשה שימוש כל בגין או/ו ,המועצה פרסומי ביצוע עם בקשר או/ו התערוכה

 .זה תקנון בהתאם להוראות חברת ההפקה ידי על

 לא מטעמם מי או/ו חברת בני מורן ניהול והפקת תוכניות וביה"ס לצילום גליץ 5.4

 תביעות, בין או/ו טענות או/ו דרישות לכל בעקיפין או/ו במישריןאחראי,  יהא

 פגיעה או/ו רוחני קניין בזכויות פגיעה או/ו יוצרים הפרת דיני זכויות בשל היתר

 שהוגשו מהצילומים כתוצאה או/ו בשל הנגרם בפרטיות של אדם או/ו במוניטין

חברת בני מורן  כלפי תביעה או/ו או דרישה/ו שתעלה טענה ככל .לתערוכה

 יהא מגיש לצילום כלשהו, בקשר ניהול והפקת תוכניות וביה"ס לצילום גליץ

הנזקים, ההוצאות  למלוא בעקיפין, או/ו במישרין לבדו, אחראי הצילומים

או תביעה כלשהי, /ו מטענה כתוצאה לחברת ההפקה שייגרמו וההפסדים

 במוניטין או פגיעה/ו רוחני קניין דיני הפרת או/ו יוצרים זכות הפרת בגין לרבות,

  המצולמים. בפרטיות או פגיעה/ו

 

 


