
 תחרות תמונותתקנון הפעילות והשתתפות במסגרת 

 "טבע אמיתי הוא בלי פילטרים" באינסטגרם

 

 הגדרות .1

 

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, שכתובתה רחוב עם ועולמו  "רשות הטבע והגנים"
 .95463, גבעת שאול ירושלים, 3

 ע והגנים., או לדף הפיסבוק של רשות הטבהעלאת תמונות לאינסטגרם "הפעילות"
ותיוג  ללא פילטריםבשמורת טבע הארבל מטיול  משתתפיםידי -על

דף באו  .מצלמים_ארבל#התמונות בהאשטג )סולמית( תחת השם 
 הפיסבוק של רשות הטבע והגנים

 או משתתף פיסבוק .משתמש אינסטגרםכל  "משתתף"

ל צילום נופי שמורת הטבע ארבל: נופים; צמחים; פרחים; בע"ח וככל  "תוכן"
 ..צילום שמזוהה עם נופי שמורת הטבע הנ"ל

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .1.2
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  הפעילותכלשהם בדבר 

 לצרכי פרשנות. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש  .1.1

 הפעילות .3

 32.3.1027ועד ליום  06:00בשעה  24.1.1027את הצילומים ניתן לשתף החל מיום  .3.2
תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את  רשות הטבע והגניםובהר בזאת כי מ.13:59בשעה 
  על פי שיקול דעתה הבלעדי. הפעילותתקופת 

ללא / גן לאומי ארבל  בשמורת הטבעעל המשתתף להעלות לאינסטגרם תמונה מטיול  .3.1
או לאתר  .מצלמים_ארבל#התמונות בהאשטג )סולמית( תחת השם ולתייג פילטרים 

תמונה שלא תתויג כמבוקש לא תוכל להשתתף האינטרנט של רשות הטבע והגנים. 
 בתחרות.

רשות הטבע והגנים את התמונה הזוכה, וועדה מטעם בתום תקופת הפעילות תבחר  .3.3
של רשות  ובחשבון הפיסבוק של רשות הטבע והגנים  אינסטגרםותודיע על כך בחשבון ה

 .דף הפייסבוק של שמורת טבע וגן לאומי ארבל בנוסףו הטבע והגנים

תמונות שלושת הזוכים במקומות הראשונים, יוגדלו ויוצגו במבואת האתר למשך  .4

 תקופה של  ארבעה חודשים לפחות.

4.2.  

 ת, לפי הסדר הבא:יוענקו שלושה פרסים עבור שלושת הזוכים בתחרו .4.1

 מנוי שנתי לאתרי רשות הטבע והגנים, למשך שנה ממועד הזכייה. –מקום ראשון  .4.1.2

 ספר, "נחלים ומים בגליל התחתון" בהפקת רשות ניקוז ונחלים כנרת. –מקום שני  .4.1.1
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 200התמונה שזיכתה במקום השלישי, מוגדלת על קאפה בגודל  –מקום שלישי  .4.1.3

 ס"מ.  70ס"מ על 

תיעשה במכתב רשמי ובדוא"ל לזוכה בהתאם לפרטים שמסר בעת הודעה על זכייה  .4.3

 לתחרות.  ההרשמה

לקבל את הפרסים במשרדי שמורת הטבע וגן לאומי ארבל המצויים  הזוכים יהיו זכאים .4.4

במבואת האתר, במועדים ובאופן שיימסר להם במסגרת הודעת רשות הטבע והגנים 

רות. את הפרסים ניתן יהא על זכייתם או בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התח

לממש כנגד הצגת שובר פרס שהגיע לבית הזוכה ותעודת זהות בהגעה לקבלת הפרס 

 ובכפוף לתיאום מראש בטלפון שיימסר במעמד הודעת הזכייה. 

 מיקום ומועד קבלת הפרסים ייקבע על ידי עורכת התחרות.  .4.5

חר שרשות הטבע כנגד הצגת תעודה מזהה, לא הפרסים יימסרו לזוכים, כאמור, רק .4.6

ידיהם בהתאם למסמכים  והגנים וידאה את זהותם ואת התאמת הפרטים שנמסרו על

 שיוצגו על ידם.

משתתף שתמונתו תבחר שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה  .4.7
ו/או לא ניתן )לרבות התנאי למעקב אחר חשבון האינטסגרם של רשות הטבע והגנים( 

וני בהתאם לפרטים האישיים שסופקו על ידו כאמור בתוך שלושה ליצור עמו קשר טלפ
לעיל, ו/או נבצר מאותו משתתף לקבל את  3.3ימי עסקים מיום בחירתו כאמור בסעיף 

מנוי המטמון מכל סיבה שהיא, תהא רשאית רשות הטבע והגנים להעביר את מנוי 
נבחרה כאמור  המטמון למשתתף אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף שתמונתו

 לעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הרשות בקשר לכך. 3.3בסעיף 

תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם בכל שלב שהוא רשות הטבע והגנים  .4.4

באתר האינטרנט של הרשות ו/או בחשבון האינסטגרם ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא 

שתתף שתמונתו תבחר ו/או תמונתו ו/או פרטים ובכל דרך שתמצא לנכון את שם המ

כלשהם באשר לבחירת תמונתו, ולמשתתף שתמונתו תבחר לא תהיה כל טענה ו/או 

 . תביעה ו/או דרישה כנגד הרשות בקשר לכך.

   

לא יתקבלו תצלומים במסגרתם ו/או במהלכם בוצעה עבירה על חוק שמורות טבע גנים  .4.9
, התקנות וחוקי העזר שהותקנו 2994 -חה, התשנ"חלאומים, אתרים לאומיים ואתרי הנצ

מכוחו. ו/או, ירידה משביל מסומן, פגיעה או הפרעה למהלך התקין של האתר, לרבות 
ערכי הטבע שבאתר. כמו כן, לא יתקבלו תצלומים שצולמו תוך עבירה על הנחיות 

 הבטיחות של האתר

בערכי טבע ומורשת אדם אשר הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירות של פגיעה  .4.20
ו/או פגיעה בשמורות טבע וגנים לאומיים ו/או הפריע והטריד בעלי חיים, לא יורשה 

 להשתתף בתחרות ותמונותיו ייפסלו

 כללי .4

שנה  24לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד  פתוחה התחרות .4.2
 בפעילותהשתתפותו בהינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות. 

מקבל עליו את הוראותיו בעיון והריהו כי קרא את התקנון  ,מסכים, מאשר ומצהיר משתתף
 כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  ,וגם אם לא קרא את התקנון מסכים משתתף

אחראית באופן כלשהו  ההיתולא  תאחראי הו/או מי מטעמה אינ רשות הטבע והגנים .4.1
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, תן פעילול

על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת 
 , במישרין ו/או בעקיפין.השתתפותו בפעילותרווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם 
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ו/או לשנות את תנאיה  הפעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את  רשות הטבע והגנים .4.3
 הבלעדי. ה)שינויים סבירים( בתקנון זה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

מובהר כי הפעילות אינה ממומנת, מומלצת, מנוהלת או מזוהה בכל דרך שהיא עם  .4.4
 אינטסגרם או מי מטעמה.

 י משפחותיהם של רשות הטבע והגנים.ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ובנ .4.5

הפעילות הינו לצרכי פעילות שיווקית גרידא ולא ייחשב כפעילות הסר ספק, תקנון למען  .4.6
, וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה 2977-לחוק העונשין, התשל"ז 144כהגדרתה בסעיף 

 תלויה בגורל.

המשתתף שתמונתו נבחרה כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על  .4.7
ועל אחריותו בלבד. רשות הטבע והגנים תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם 

פי הדין, את פרטי המשתתף שתמונתו נבחרה ו/או ניכוי מס במקור. -תידרש לכך על
המשתתפים נותנים בזאת אישור לרשות הטבע והגנים ו/או למי מטעמה לקזז, לנכות או 

 ש, בהתאם לדין.להפחית כל תשלום נדר

, 3רחוב עם ועולמו רשות הטובע והגנים, בכתובת במשרדי גם ניתן לעיון  הפעילותתקנון  .4.4
 .95463גבעת שאול ירושלים, 

 

 על ידי המשתתפיםהתוכן המועלה  .5

 תגאשתחת האינה מחויבת לפקח על התכנים המועלים  רשות הטבע והגנים .5.2
הפעילות והיא אינה במסגרת  הגנים., ותחת דף הפיסבוק של רשות הטבע ומצלמים_ארבל#

שומרת לעצמה את הזכות לעיין בתוכן  רשות הטבע והגניםעושה כן בפועל. עם זאת, 
, או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע מצלמים_ארבל#תחת התג המועלה 

ולהסירו אם לפי שיקול דעתה הבלעדי הוא מפר את התקנון או מכל טעם אחר  והגנים
רשות הטבע וע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של שהוא. ביצ

, או לדף הפיסבוק של מצלמים_ארבל#תג השלבקשר לפיקוח על התוכן המועלה  והגנים
 רשות הטבע והגנים.

לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם  רשות הטבע והגנים .5.1
או בכל מקום   מצלמים_ארבל#תחת התג העלה למשתתף כתוצאה מפרסום החומר ש

, או מצלמים ארבל #מצלמים_ארבלתחת התג אחר, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלה 

הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממנו האפשרות  בפיסבוק הרשות
או מי מספקיה קיבלו  רשות הטבע והגנים, גם אם  #מצלמים_ארבלתחת התגלהעלות תוכן 

 ידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.מ

או מצלמים  מצלמים_ארבל #תחת התג המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן המועלה על ידו  .5.3

 אינו סודי, חסוי או אישי.  ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים

, מיד עם דרישתה רשות הטבע והגניםהמשתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .5.4
ידי המשתתף -תביעה ו/או דרישה ו/או נזק בקשר לתוכן שהועלה עלבגין כל הראשונה, 
 . או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים מצלמים_ארבל #תחת התג 

 

 תכנים אסורים .6

 משתתף אינו רשאי להעלות תוכן שאינו חוקי או כל תוכן אחר הנכלל במסגרת התכנים הבאים:ה

וחני, או חוקים לגבי פרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר המוגן באמצעות חוקי קניין ר .6.2
חומר זה נמצאות בבעלות המשתתף או בשליטתו, או שקיבל את ההסכמות הדרושות כדי 

 לעשות זאת.

 תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב. .6.1

 מאיים, גס או גזעני.בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, פרסום של כל חומר או מידע  .6.3
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 פרטים אישיים של משתמשים אחרים ללא הסכמתם. .6.4

 כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם. .6.5

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב, לרבות תוכנות עויונות  .6.6
 הידועות כסוס טרואיני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים וכיוצ"ב.

 הוראות כל דין. כל מידע שפרסומו נאסר לפי .6.7

עלול לגרום נזק או לפגוע כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או ה .6.4
 בפרט ובמשתמשי האינטרנט בכלל.האינסטגרם במשתמשי 

 

 קניין רוחני .7

או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק  ארבל,  מצלמים_ארבל #עצם העלאת תכנים תחת התג ב .7.2
כי הינו בעל כל הזכויות בהם ו/או בעל הרשאה המשתתף מאשר  .של רשות הטבע והגנים

וכי  מצלמים_ארבלתחת התג כדין מבעל הזכות אשר התיר לו למסור את התוכן לפרסום 
 הוא רשאי למוסרם לפרסום.

או למי מטעמה רישיון חינם,  הטבע והגניםבמסירת התכנים המשתתף מקנה לרשות  .7.1
לרבות להעתיק, לשכפל, בכל דרך,  בלתי מוגבל בזמן ובלתי ניתן לשלילה להשתמש בתוכן

להפיץ, לשווק, לשגר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש 
את הזכות להעניק  לרשות הטבע והגניםבתכנים בכך דרך נוספת, וכן מסכים להעניק 

 לכל צד שלישי, באתר, דברי דפוס, -כולן או חלקן  -רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה 
לרבות בעיתונים ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת 

או  רשות הטבע והגניםשחוטית, סלולארית, כבלים ולווין, ובכלל זה גם במקרה -חוטית, אל
 צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתתפים כאמור.

תחת תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה  לא תשולם למשתתף כל תמורה, פיצוי או .7.3
כנאמר  או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים , מצלמים_ארבל #התג 

 בתנאים אלה.

 

 דין וסמכות שיפוט .8

לבתי המשפט בירושלים תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה  .4.2
 או הנוגעת לו.
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	"הפעילות" העלאת תמונות לאינסטגרם, או לדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים. על-ידי משתתפים מטיול בשמורת טבע הארבל ללא פילטרים ותיוג התמונות בהאשטג (סולמית) תחת השם #מצלמים_ארבל. או בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים
	"משתתף" כל משתמש אינסטגרם. או משתתף פיסבוק
	"תוכן" כל צילום נופי שמורת הטבע ארבל: נופים; צמחים; פרחים; בע"ח וכל צילום שמזוהה עם נופי שמורת הטבע הנ"ל..
	2. פרשנות
	2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
	2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

	3. הפעילות
	3.1. את הצילומים ניתן לשתף החל מיום 14.2.2017 בשעה 06:00 ועד ליום 31.3.2017 בשעה 23:59.מובהר בזאת כי רשות הטבע והגנים תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
	3.2. על המשתתף להעלות לאינסטגרם תמונה מטיול בשמורת הטבע / גן לאומי ארבל ללא פילטרים ולתייג התמונות בהאשטג (סולמית) תחת השם #מצלמים_ארבל. או לאתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים. תמונה שלא תתויג כמבוקש לא תוכל להשתתף בתחרות.
	3.3. בתום תקופת הפעילות תבחר וועדה מטעם רשות הטבע והגנים את התמונה הזוכה, ותודיע על כך בחשבון האינסטגרם ובחשבון הפיסבוק של רשות הטבע והגנים  של רשות הטבע והגנים ובנוסף דף הפייסבוק של שמורת טבע וגן לאומי ארבל.
	4.1.
	4.7. משתתף שתמונתו תבחר שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה (לרבות התנאי למעקב אחר חשבון האינטסגרם של רשות הטבע והגנים) ו/או לא ניתן ליצור עמו קשר טלפוני בהתאם לפרטים האישיים שסופקו על ידו כאמור בתוך שלושה ימי עסקים מיום בחירתו כאמור בסעי...
	4.8. רשות הטבע והגנים תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם בכל שלב שהוא באתר האינטרנט של הרשות ו/או בחשבון האינסטגרם ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון את שם המשתתף שתמונתו תבחר ו/או תמונתו ו/או פרטים כלשהם באשר לבחירת תמונתו, ולמשתתף שת...
	4.9. לא יתקבלו תצלומים במסגרתם ו/או במהלכם בוצעה עבירה על חוק שמורות טבע גנים לאומים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1998, התקנות וחוקי העזר שהותקנו מכוחו. ו/או, ירידה משביל מסומן, פגיעה או הפרעה למהלך התקין של האתר, לרבות ערכי הטבע שבאתר. כמו כן,...
	4.10. אדם אשר הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירות של פגיעה בערכי טבע ומורשת ו/או פגיעה בשמורות טבע וגנים לאומיים ו/או הפריע והטריד בעלי חיים, לא יורשה להשתתף בתחרות ותמונותיו ייפסלו

	4. כללי
	4.1. התחרות פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר משתתף, כי קרא את התקנון בעיון והריהו מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון...
	4.2. רשות הטבע והגנים ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו ל...
	4.3. רשות הטבע והגנים רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
	4.4. מובהר כי הפעילות אינה ממומנת, מומלצת, מנוהלת או מזוהה בכל דרך שהיא עם אינטסגרם או מי מטעמה.
	4.5. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ובני משפחותיהם של רשות הטבע והגנים.
	4.6. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצרכי פעילות שיווקית גרידא ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
	4.7. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על המשתתף שתמונתו נבחרה ועל אחריותו בלבד. רשות הטבע והגנים תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על-פי הדין, את פרטי המשתתף שתמונתו נבחרה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בזאת אישור ל...
	4.8. תקנון הפעילות ניתן לעיון גם במשרדי רשות הטובע והגנים, בכתובת רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים, 95463.

	5. התוכן המועלה על ידי המשתתפים
	5.1. רשות הטבע והגנים אינה מחויבת לפקח על התכנים המועלים תחת האשתג #מצלמים_ארבל, ותחת דף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים. במסגרת הפעילות והיא אינה עושה כן בפועל. עם זאת, רשות הטבע והגנים שומרת לעצמה את הזכות לעיין בתוכן המועלה תחת התג #מצלמים_ארבל, או מצל...
	5.2. רשות הטבע והגנים לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתתף כתוצאה מפרסום החומר שהעלה תחת התג #מצלמים_ארבל  או בכל מקום אחר, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלה תחת התג #מצלמים_ארבל, או מצלמים ארבל בפיסבוק הרשות הוסר או נערך, או כתוצאה...
	5.3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן המועלה על ידו תחת התג # מצלמים_ארבל או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים  אינו סודי, חסוי או אישי.
	5.4. המשתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את רשות הטבע והגנים, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק בקשר לתוכן שהועלה על-ידי המשתתף תחת התג # מצלמים_ארבל או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים .

	6. תכנים אסורים
	המשתתף אינו רשאי להעלות תוכן שאינו חוקי או כל תוכן אחר הנכלל במסגרת התכנים הבאים:
	6.1. חומר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, או חוקים לגבי פרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלות המשתתף או בשליטתו, או שקיבל את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
	6.2. תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב.
	6.3. פרסום של כל חומר או מידע בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.
	6.4. פרטים אישיים של משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
	6.5. כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם.
	6.6. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב, לרבות תוכנות עויונות הידועות כסוס טרואיני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים וכיוצ"ב.
	6.7. כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
	6.8. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינסטגרם בפרט ובמשתמשי האינטרנט בכלל.

	7. קניין רוחני
	7.1. בעצם העלאת תכנים תחת התג # מצלמים_ארבל , ארבל או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים. המשתתף מאשר כי הינו בעל כל הזכויות בהם ו/או בעל הרשאה כדין מבעל הזכות אשר התיר לו למסור את התוכן לפרסום תחת התג מצלמים_ארבל וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום.
	7.2. במסירת התכנים המשתתף מקנה לרשות הטבע והגנים או למי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן ובלתי ניתן לשלילה להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשגר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכך דרך נוספת, וכן...
	7.3. לא תשולם למשתתף כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה תחת התג # מצלמים_ארבל , או מצלמים ארבל בדף הפיסבוק של רשות הטבע והגנים כנאמר בתנאים אלה.

	8. דין וסמכות שיפוט
	8.1. לבתי המשפט בירושלים תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.


