קול קורא מס' 20/20
להשתתפות בתחרות צילום בנושא – "חופשה בגליל המערבי"
 .1איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן" :האשכול") מהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה אזורי בין 13
רשויות מקומיות – עיריית עכו ,עיריית נהריה ,המועצה האזורית מטה אשר ,עיריית מעלות-תרשיחא,
המועצה המקומית בית ג'אן ,המועצה האזורית מעלה יוסף ,המועצה המקומית שלומי ,המועצה המקומית
חורפיש ,המועצה המקומית כפר ורדים ,המועצה המקומית מזרעה ,המועצה המקומית פסוטה ,המועצה
המקומית מעיליא והמועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן (להלן" :רשויות האשכול").
 .2במסגרת פעילותו לקידום התיירות בגליל המערבי ,מזמין האשכול צלמים מקצועיים וחובבים כאחד,
להשתתף בתחרות צילום בנושא – "חופשה בגליל מערבי" .במהלך התחרות יוצגו התמונות בקמפיין ברשתות
החברתיות ,לחשיפה ועידוד התיירות בגליל המערבי.
 .3איך משתתפים בתחרות:
 3.1התחרות פתוחה לכלל הציבור .על המעוניינים להשתתף בתחרות למלא פרטים אישיים ולאשר את תנאי
תקנון ההשתתפות בתחרות .השתתפות בתחרות של משתתפים מתחת לגיל  18ו/או של תמונות בהן
מופיעים קטינים מתחת לגיל  ,18מותנית בשליחת האישור המופיע בטופס ההרשמה באתר "חופשה
בגליל מערבי" (טופס-רישום-תחרות (www.we-galillee.com/וצרוף התמונה/ות לטופס ההרשמה.
 3.2עובדי האשכול ובני משפחותיהם וכן ,ספקים העובדים עם האשכול ו/או עובדים במשרדים ממשלתיים
ו/או ארגונים שלהם קשרי עבודה עם האשכול ,רשאים להעלות תמונות במסגרת התחרות אך לא יוכלו
לזכות בפרסים.
 3.3על המשתתף להעלות בפרופיל האישי בפייסבוק ו/או אינסטגרם ,תמונה שצולמה על ידיו ברחבי הגליל
המערבי של טבע ,תרבות ,נוף ,אטרקציות ,מסלולי טיול ,אתרים היסטוריים ,אוכלוסיות ורב
תרבותיות,
 3.4לכתוב את המיקום בו צולמה התמונה ולתייג בפייסבוק את @חופשה בגליל מערבי ו/או לתייג
באינסטגרם את  @vacation_western_galileeולהוסיף את ההאשטאג #חופשהבגלילמערבי.
 3.5ניתן להעלות תמונות ולמלא את תנאי ההשתתפות בתחרות עד ליום  ,14.09.2020בשעה.23:59 :

 3.6משתתף רשאי להעלות שלוש תמונות לכל היותר במהלך תקופת התחרות ,כל תמונה בנפרד .עם זאת,
לא ניתן לזכות בתחרות יותר מפעם אחת .משתתף שיעלה מעל לשלוש תמונות ,תמונותיו שישתתפו
בתחרות ,יהיו שלושת התמונות הראשונות שהועלו על ידיו.
 .4תנאי סף להשתתפות בהליך:
השתתפות בתחרות מחייבת עמידה בדרישות הסף כדלקמן:
 4.1שליחת אישור הורים להשתתפות בתחרות – משתתף מתחת לגיל .18
 4.2התמונה שתוגש במסגרת התחרות צולמה בגליל המערבי על ידי המשתתף.
 4.3המציע הינו הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים על התמונה המוגשת במסגרת התחרות.
 4.4שליחת אישור הורים של הורי המצולמים בתמונות הכוללות מצולמים קטינים (מתחת לגיל ,)18
בצירוף התמונה.
 4.5על התמונות לעמוד בדרישות התקנון
 4.6המציע מילא את טופס ההרשמה כנדרש.
 4.7אישור תקנון התחרות.
 .5איך ייבחרו התמונות הזוכות:
 5.1בשלב הראשון ידורגו עשרת התמונות שזכו למספר הלייקים הגדול ביותר בפייסבוק ובאינסטגרם
במצטבר ,עד למועד האחרון להעלאת התמונות ואשר עומדות בתנאי ההליך לרבות ,אלו המתייחסים
למשתתף שהגיש אותן .עשרת התמונות שזכו למספר הלייקים הגבוה ביותר יעברו לשלב השני.
 5.2בשלב השני ,יבחר אשכול רשויות גליל מערבי בשיתוף עם מנהלת תחום התיירות באשכול את שלושת
המקו מות הראשונים בתחרות בהתאם לקריטריונים הבאים :מקוריות ,יצירתיות ,הצגת הגליל
המערבי בזווית ייחודית.
 .6הודעה על הזכייה:
האשכול יצור קשר עם המועמדים שדורגו בשלושת המקומות הראשונים באמצעות
הטלפון/פייסבוק/אינסטגרם .במקרה שבו לא ישיב משתתף לפניית האשכול תוך שלושה ימים ,האשכול
יהיה רשאי לפנות למשתתף שתמונתו דורגה במקום הבא.

 .7שלושת המקומות הראשונים הזוכים בתחרות ,יזכו בפרסים הבאים:
הזוכה במקום הרביעי יזכה בשני כרטיסים לשיט בסירת טורנדו
במקום השלישי טיפול זוגי בחמאם טורקי
במקום השני שיט זוגי ביאכטה
ובמקום הראשון שני כרטיסים לצניחה חופשית
 .8החלטת האשכול בדבר התמונות שנבחרו כזוכות בשלושת המקומות הראשונים בתחרות ,הינה
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול ,בהתאם לקריטריונים ולמטרות הקמפיין.
 .9החלטת האשכול על התמונות הזוכות בתחרות ומקומן ,תפורסם באתר הקמפיין וברשתות החברתיות עד
ליום  ,17/09/2020בשעה .16:00
 .10משתתפי התחרות יהיו בעלי זכויות הקניין הרוחני לתמונותיהם .עם זאת ,ידוע למשתתפים ,שהאשכול יהיה
רשאי לעשות שימוש בתמונות שישתתפו בתחרות בכל פלטפורמה שיבחר האשכול ,ללא הגבלה וללא תשלום
תמורה למשתתפים לרבות ,במסגרת קמפיינים שיווקיים באמצעי המדיה השונים ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של האשכול.
 .11מציע אשר ישתתף בתחרות ,ייחשב כמי שנתן רשותו לשימוש האשכול כאמור בסעיף  10לעיל ,ולכל יתר
הוראות הליך זה.
 .12קול קורא זה פונה לנשים וגברים כאחד.
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