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התצלומ חירת

יוצ תצלומים
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שיקול דעתו.

הבלעדי ו עתו

יתקיי שיפוט
 .תחרות
גוי ולא מידה
ה דעתה שיקול
לביטול זכות

שות הטבע וה
שתתף מסוים

הש צוות ברי
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 צוות חלטת
תהי חלטתו
אינ שאיכותם
שלהם שהתוכן
בהורא ומדים
הכרזת לאחר
ו/או כנ הגנים

 :יוצרים ת
ב משתתף ל

האיש צירתו
 זכויות רבות
שי כל עשות

התחר מסגרת
יוצרים כויות

בת משתתף ל
כל מין וסוג ש

ע כלפירבות 
 .תחרות

ב משתתף ל
 בלתי ישיון,
להעתיק שיון
ו נגזרת צירה

ב משתתפים
פרסומי יצוע
תקנ ראותהו
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ראי, במישרי
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במ פגיעה/או 
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תביעה כלשהי
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ה בגין אשונה,
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ת הטבע והגני
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 אשר נפש) ת
הקשור בכל 

הפרס ומימוש
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 הטבע והגנים

אחר יהא לא
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ו/או העתקה 
בק הנגרם ם,

רשות ה כלפי
בעקיפ ו/או ן

ת ו/או טענה
העתקה ו /או

.ם שלישיים
דרישתה הרא

לה שיגרמו 

ורשות בלבד, 
לא התחרות,

ועוגמת גוף 
 האמור, יות
ו קבלת אופן
 ת.בתחרו ת

מעשה של רה
 ת.ם התחרו

בלעדי, לבטל,
רישהו/או דה 

ו/או חופריט 
לא רק ת אך 

קניין רוחני א
עבהסומי תו

זה או חובת א

ר אשר לדעת
 עורכת התח

ור וכן מהאמ
 תה. 
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רשות  של ם
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ל מטעמם מי
 בשל היתר ן

ו/א רוחני יין
דדים שלישיי

כ תביעהו/או 
במישרין בדו,
מט כתוצאה ם

ו/ רוחני קניין
רת של צדדי

, מיד עם דם
הנזקים בגין

 אחריותו על
עם ה בקשר ה

 (לרבות נזקי
מכלל לגרוע 
לא הזוכה, עת
ההשתתפות ך

במק משתתף
עם בקשר הו

דעתה הב ול
תביעה ו/או ה

התחרות כל פ
 הסכם, לרבות
או כל זכות ק
בקשר עם פרס

או הפרת חוז

רסם כל חומר
 אשר לדעת 

והכל בשל ה 
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שהגיש ומים

מ וו/א טים
תביעות, בין 
קני בזכויות 

אחרת של צד
ה ודריש /או
לב אחראי ת

הטבע והגנים
ק דיני הפרת

 כל זכות אח
 הטבע והגנים

וב ,כאמור ם
  .דין רך

עושה כן ע ה,
פעולה עמם ף

רווח  אובדן
 רבות ומבלי

קביע , לאופן
סמך על עשה

המ כלפי ריות
כלשה שלישי 

לשיק כפופה
טענה כל היה

וח לעורכת ה
דין או  של כל

ים אויות יוצר
י העונשין בדינ

אממנו; חלק ל 

כות שלא לפר
כן כל חומר 
. א התחרות

צורך ת וללא
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בשימוש אין 
בצילו שימוש

השופט צוות 
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פגיעה ו/או 

או כל זכות א
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בתחרות תתף
רשות הל רמו

הו/או  וצרים
ו/או  צולמים

רשות את ת
משפטייםכים 
עור ושכר טיות

בה הכרוך כל
המשתף לישי

וא הוצאה ד,
הזו, ל חרות

נאי התחרות,
תעו/או  תקבל

אחר בכל שא
 צד עם לוקת

 התחרות 

הכה, זכות על
תה לא תפים

שתתפים לשל
הווה הפרה ש

זכו הפרה של
הפרה של ד ;

הציבור או כל

עצמה את הזכ
ויים לעיל, וכ
ו/או את נושא
ורכת התחרות
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ע שומרת ים
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חומרים המנו
ו ת התחרות

הבלעדי של עו

ww.parks

משפטית

 רח' עם ו

ספ הסר מען
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התחרות יצוע
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ת הטבע והגני
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ל איסור מוח
או אשכם ו/ס
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שון הרע או ה

פגיעיות; פרט

ורכת התחרו
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שיקול דעתה ה
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ת תקופת התח
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התח תת. עורכ

ישה אשר עני
שה לא מורש
מחיקה, שיבוש
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בין ה ,הנקוב 

שזכה במידה

.ר בתקנון זה

ת וההחובו ,ם
עורכת התחרו

ד מקומו פרס
ו/או כל טענה

יוחד או תוצא
רמו לזוכה ב
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מנהלי ה,ה ב
חריומכל א ו
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ט על הארכת
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ק, נזקים, ית

, רהתקשורת
הלת התחרות
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 אך לא רק,
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רשנות האמור
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פרס ולתת במ
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עקיפות שייגר
הזוכה מוותר

נושאי משרה 
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ה בהבנה ו/א

עורכת התחר
סגרת השתתפ

תקנון ז אות

טבע והג
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לעדי, להחליט

תת או ופרעת
מורש לא שה
ה בקווי, וכנה

מצעותן מתנה
ענה ו/או תבי
צדדים שלישי
תקלה, איחור

, לרבות,רות
 .תף וכיו"ב

את התחרות

עניק את הפר
תחרה בתקנון 

ם שימוש לפר

המשתתף את
לתקנון זה ,ק

לשנות את הפ
תתפים בה מו

  לזוכה.נו 

או נפש  פיסי
ישירות או ע
זוכה בפרס וה

 ת התחרות,
קשור בתחרות
תתפות בתחר

ות ואכיפת ת

ות, יהיו כפופי

רכת התחרות
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ללתי חוזרת 
במס משתתף
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ת לא תחרות
גיש מפני נהסי
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ת השונות באמ
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תתף ו/או לצ
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בתחת ו/או 
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בדרך שנקבעה

יעשה בהם לא

ל על עצמו ה
בהתאם לחוק

ל ,תה הבלעדי
ל עת והמשת

 פרסים שנתנ

ל נזק, ת לכ
תוצאות, י ו

מוש שעשה הז

 .לכך

כה, כי עורכת
 גוף אחר הק
מקורם בהשת

תוקף, פרשנו

שר עם התחרו

ענה כלפי עור

צורכי משחק
העובדה כי ה

כות שימוש בל
ידי המים על ר

א"יות, התשמ

עניין הנוגעכל 
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התאם לשיקו

שהת תתחייב
חס היהת, ות
ב תקלות בות

שמל ומערכות
 ו/או כתוצא
 יגרם למשת
ו/או שגיאות 

ר במערכושו
, שיבוש פרות

צמה את הזכ

אירוע שאינו 

הזכאת  עצמה
שלא ב ה ו/או

חיות בלבד ול

מקב ת הנ"ל
לפעול ב חייב

 פי.
פי שיקול דעת
התחרות בכל

ר או להחליף

א בכל אחריות
וכיוצא באלו

השימ י, בשל

ל בקשר חרות

ומתחייב הזוכ
וכל אדם או 
השבה אשר מ

ם לכתיבת, ת

התחרות בקש

תהיה לו כל טע

חרות הינו לצ
 וזאת עקב ה

ה המשתתף זכ
ררטים הנמס
 הגנת הפרטי

 הבלעדית לכ
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מת האינ ות
טעוי ללא הל

לרב, ותקלות 
וד, רשת החש

בקשר עם ות
וכיו"ב אשר
ו אי דיוקים ו
ובע ו/או הק

בתחשתתפות 

ת שומרת לע

חש תקלה או א
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ף נהג במרמה

פים נועדו לנו

פותו בתחרות
קנון זה ומתח
הבלעדי והסופ
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או לבטל את 

א ניתן להחזיר

ות לא תישא
 עגמת נפש 

צד שלישלכל 

פי עורכת התח

רס מסכים ו
דיה, נציגיה ו
ם, נזק או ה

 

ניין הקשורים

תתף ועורכת ה

חייב כי לא ת
 חרות.

ק תקנון התח
חוק העונשין
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ת שימוש בפ
ן, לרבות חוק
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ורכת התחרו
שווה ערך ו/א

לא .קשר לכך
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וחות, אבדן,
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ו דרישה כלפ
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ניותיה, עובד
ענה לפיצויים
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ל שאלה וענ

חובות המשת
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מען הסר ספק
בח 224סעיף 
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הוראות הדין

מכות השיפו
בירמוסמכים 
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