תקנון תחרות הסרטונים "הראשונים והראשונות בחלל" בפלנתניה
ברוכים הבאים לתחרות הצילומים "הראשונים והראשונות בחלל" (להלן "התחרות") .התחרות מנוהלת על
ידי פלנתניה ,המרכז ללימודי מדע ,חלל ותרבות ע"ש מדראמה בנתניה ("פלנתניה") בשיתוף עם סוכנות
החלל הישראלית שבמשרד המדע והטכנולוגיה ,עיריית נתניה וקהילת הוריזון מחנכי החלל.
ההשתתפות בתחרות מיועדת לתלמידים/ות וקבוצות מכיתות מחטיבות הביניים וחטיבות עליונות.
השתתפותה של כיתה תתאפשר רק באישור וחתימה של הורה  /מורה אחראי/ת.
חלק מהתנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ,אולם מתייחסים ,כמובן ,גם לנשים.
מהי התחרות
התחרות תחל ביום  32במרץ  ,3231בשעה  12:22בבוקר ותסתיים ביום  7באפריל  3231בשעה  30:22בלילה
(כולל).
במסגרת התחרות יוענקו  0פרסים למשתתפים/ות.
איך משתתפים
 .1על כל משתתף (יחיד/קבוצה) לבחור נושא מתחום "הראשוניות בחלל"
לצלם סרטון לפי ההנחיות הנ"ל:
 .3נושא הסרטון" -ראשוניות בחלל" – דוגמה לנושאים:
יוזמות ,המצאות ,גילויים ,פעולות ,טכנולוגיות שהיו הראשונות לפרוץ דרך בחלל.
 .2משך הסרטון -עד  22שניות.
 .0הסבר על הסרטון -שם הסרטון ,נושא ,מדוע נבחר הנושא ,מדוע הרעיון מעניין ומקורי
מספר המילים להסבר -עד .322
 .5הסרטון יהיה מיועד לאחת מהפלטפורמות -יוטיוב ,אינסטגרם ,טיק טוק.
 .6תייגו את פלנתניה בסרטון ואת ליל יורי .Plaetanya2021
 .7אין לשלוח יותר מסרטון אחד עבור כל משתתף.
 .8יש למלא את טופס ההשתתפות המצורף בעמוד האחרון במסמך זה,
את הסרטון בצרוף מילוי טופס זה יש לשלוח למיילoffice@planetanya.org.il :
הפרס
 .1הפרס למשתתפים/ות הינו ביקור בפלנתניה לקבוצה (כיתה/עד  32משתתפים) או פרסים מטעם
השגרירות הרוסית.
 .3הפרס יישלח אל הזוכים באמצעות דואר אלקטרוני ,במסירה בתאום מראש.
 .2פלנתניה רשאית להתנות את מימוש הפרס בהצגת תעודה מזהה.
 .0לא יהיה ניתן להחליף את הפרס או לדרוש פרס אחר בשווי פרס זה או את שוויו הכספי של הפרס.
 .5כל הוצאה אישית שכרוכה במימוש הפרס כגון :עלויות נסיעה אל מקום איסוף הפרס וממנו ,וכיוצא
באלה ,יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה.

איך זוכים בפרס?
 .1הסרטון הזוכה ייבחר על ידי ועדת שיפוט המורכבת מנציגי צוות הפלנתניה ונציגי סוכנות החלל
הישראלית שבמשרד המדע והטכנולוגיה ,עיריית נתניה וקהילת מחנכי החלל הישראלית הוריזון.
הקריטריונים לשיפוט הם:

 )1נושא הסרטון וההסבר המצורף 32%
 )3מקוריות הנושא 32%
 )2איכות הסרטון והאופן בו מועבר הנושא 02%
 )0עמידה בכל דרישות הסרטון 12%
 )5התוכן עבר בצורה ברורה וללא שימוש במושגים שנשארים לא ברורים – 12%

לוועדת השיפוט נתון שיקול דעת מלא ובלעדי בבחירת הזוכה ואין היא חייבת לנמק בחירתה.

פרסום שם וצילום הזוכה והודעה על הזכייה
 .1פלנתניה רשאית לפרסם את הסרטון הזוכה ,שם הזוכה ופרטיו בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא
לנכון.
 .3הודעה בדבר הזכייה בפרס תישלח לזוכה ,באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פניה טלפונית ,על פי
הפרטים שיימסרו על ידי המשתתף.
 .2היה והודעת הזכייה לא תיקלט על ידי זוכה לפי הפרטים שמסר ,לא תהא לו בקשר עם כך כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי פלנתניה ואותו זוכה ממילא לא יהיה זכאי לחלף פרס מכל סוג שהוא.

תנאים נוספים
 .1כל זכויות הקניין הרוחני בצילום לרבות זכויות היוצרים ,יהיו רכושה הבלעדי של פלנתניה והצלם מוותר
על זכותו המוסרית בה.
 .3הפרטים המצוינים על גבי הצילום ישמשו את פלנתניה לצורך ניהול התחרות ,מתן הודעה לזוכה בדבר
זכייתו ,וכן לצורך האפשרות לפרסם את הצילום הזוכה בפרס ופרטי הזוכה באופן ובאמצעים שתבחר
לנכון.
 .2למשתתף בתחרות או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי פלנתניה על הפרת זכויות או פגיעה
בשם טוב.
 .0בכל מקרה של מחלוקת או השגה אודות אופן ניהול התחרות או תוצאותיה או בנושא פרשנות תקנון
זה ,ניתנת לפלנתניה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים או מי
מטעמם.
 .5פלנתניה רשאי לפסול סרטונים בלתי הולמים.
 .6משרד המדע והטכנולוגיה אינו נוטל אחריות לעצם פעילות או לחסויות כלשהן העשויות להיגזר עקב
הפעילות.

 .7הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי
המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.
 .8האמור בתקנון זה ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג ,הצהרה ,התחייבות ,פרסום וכיו"ב אשר ניתנו,
אם ניתנו ,על ידי פלנתניה או מי מטעמו ,או על ידי כל גורם אחר.
 .9מתחם הפלנתניה רשאי לשנות את תנאי התקנון בתחרות והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר פלנתניה.
 .12לבירורים ושאלות ניתן לפנות לפלנתניה בכתובת דואר אלקטרוני.office@planetanya.org.il :
הסכמת הורה/אפוטרופוס של הילד/ה המשתתפים בתחרות
בכוונת פלנתניה לעשות שימוש בצילומים שישלחו לתחרות באתר האינטרנט של פלנתניה ו/או במדיה
דיגיטלית אחרת; פלנתניה אינה מתחייבת לעשות שימוש בכל צילום אשר יישלח אליה ותהא רשאית
להחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אם לפרסמו ,או לא לעשות בו שימוש כלל; פלנתניה לא תעשה כל
שימוש בצילום אשר יתקבל בפורמט שאינו מאפשר את פרסומו; פלנתניה אינה נושאת באחריות לאיכות
הצילום או על אופן פרסומו; פלנתניה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם הצילומים ,לרבות זכויות הקניין
שבהם ואינה מתכוונת להעניק כל גמול כספי או אחר בתמורה לשימוש אשר תעשה בהם.
בהמשך נצטרך לקבל אישור מפורט מהכיתה הזוכה לצילומי התלמידים/ות.
אנו מברכים אותך על השתתפותך בתחרות ומאחלים לך הצלחה רבה.
_______________________________________________________________________
טופס השתתפות:
שם המשתתף/ת או נציג/ת הקבוצה________________________ :
שם בית הספר______________________:
כתובת _______________________ :יישוב___________________________:
כיתה _______________ :מספר הכיתה____________________:
מספר הטלפון _______________________ :כתובת אימייל_________________________:
לחתימת ההורה של הנציג/ה בתחרות:
אני ,__________ ,אמו  /אביו /האפוטרופוס החוקי של ___________ ,מאשר/ת בזאת כי קראתי את
תנאי ההשתתפות שלעיל ,קיבלתי את התנאים ואני מאשר/ת את השימוש בצילום של בני  /בתי והצגתו
באתר פלנתניה או במדיה אחרת לצד הפרטים הבאים :שמה  /שמו הפרטי של הילד/ה וגילו .מספר הטלפון
הנייד שלי הוא________ :

במידה ונרשמים בשם כיתה /קבוצה מכיתה פרטים ליצירת קשר:
שם המנהל/ת ,מורה אחראי/ת______________________ :
מספר הטלפון _______________________ :כתובת אימייל_________________________:
מספר התלמידים/ות בכיתה_____________________________________:

