תאריך_________
אישור הורים לצילום ולשימוש בחומרים תחרות –  - 2022 VOLCANIVATIONמכון וולקני
אנו הח"מ ,הוריו של הילד/ה ________________ :ת.ז___________________.
מצהירים ,מאשרים ,ומסכימים למפורט להלן.
מבית ספר __________ :בעיר_____
.1ידוע לנו כי במסגרת השתתפות הילד/ה שלנו בתחרות  Volcanivation 2022מטעם המנהל למחקר
החקלאי )להלן "מכון וולקני"( ,הוא/היא יצולם /תצולם ו/או יוקלט/תוקלט על ידי גורמים מטעם מרכז וולקני
)להלן" :מכון וולקני" או "מינהל המחקר החקלאי"( .חומרים אלו )להלן גם" :תוצרי הצילום"( ,וכן שם הילד/ה
ופרטי בית ספרו ,וכיתתו ,עשויים להיות מופצים ומפורסמים בפומבי ,לרבות בין השאר ,באתרי אינטרנט,
לרבות של מכון וולקני ו/או אתרים אחרים ,ברשת הפנימית של מכון וולקני ,בתוך בתי הספר ,ברשתות
החברתיות וכן בתקשורת הארצית והמקומית כגון טלויזיה ,עיתונות ורדיו )להלן גם" :פלטפורמות
התקשורת "( .
 .2אשר על כן ,אנו נותנים בזה את אישורנו לעשות שימוש ופרסום כאמור לעיל בתוצרי הצילום של
ילדנו/תנו ,אשר נלקחו במסגרת התחרות ,לרבות בין השאר במהלך ההכנות לתחרות ,בפעילויות
המתקיימות במהלכה ,ובאירוע הגמר של התחרות ,ואנו נותנים אישורנו לשימוש ופרסום כאמור
בפלטפורמות התקשורת השונות .
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אנו מאשרים כי מכון וולקני ,ו/או מי מטעמו ,יהיו רשאים להשתמש בתוצרי
הצילום וההקלטה על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הגבלת זמן ,לרבות שילוב בסרטוני תדמית ,בחומרים
שיווקיים של מכון וולקני ,הודעות לעיתונות ,מצגות ,כלי תקשורת ואינטרנט– הכול ללא כל צורך באישור
נוסף מטעמנו ו/או מטעם ילדנו ,וללא כל תמורה ,ובלבד שהשימוש הינו לשם שיתוף ,פרסום ,ו/או העברת
מידע בדבר פעילויות שונות אשר נערכו במסגרת התחרות ו/או בדבר פעילויות מכון וולקני.
 .4ידוע לנו כי מכון וולקני שומר לעצמו את הזכות להזמין צוותי תקשורת חיצוניים מהתקשרות המקומית או
הארצית לאירוע הסיום של התחרות .
 .5מובהר ומסוכם על ידינו ,כי לא נתערב בשיקולים המקצועיים בקשר עם פרסום או אי פרסום תוצרי
הצילום בכל צורה שהיא ,וכי מכון וולקני ו/או מי מטעמו יהיו רשאים ,בכפוף לכל דין ,לערוך ו/או לשנות את
תוצרי הצילום ולקבוע היקף הפרסום ,לפי שיקול דעתו ,וכן להתיר לאחרים לעשות כן ,ובלבד שכל עריכה
כאמור וכל שימוש בתוצרי הצילום ייעשו בהקשר תחרות  Volcanivationו/או פעילות מכון וולקני .
 .6אנו נותנים בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981-וחוק זכויות
מבצעים ומשדרים . 1984
 .7ידוע לנו כי ילדנו ו/או אנו לא נקבל כל תמלוגים ו/או תמורה או טובת הנאה ,בקשר עם הופעת ילדנו
בתוצרי הצילום ו/או פרסום ו/או שידור ו/או הפצת תוצרי הצילום ,בין בהווה ובין בעתיד.
 .8ידוע לנו שהתחרות וההשתתפות בה הינם בהתאם לתקנון התחרות המופיע באתר היחידה לנוער שוחר
מדע .קישורית לתקנון.
 .9אנו מוותרים ,לרבות בשם ילדנו ,על כל סודיות לגבי המיזמים ,התוצרים ,והפרויקטים אשר יוכנו ,יופקו,
וייוצרו ע"י ילדנו במסגרת התחרות ,וכן מתירים למכון וולקני לפרסמם ,לרבות תיאוריהם )בין בתוכן ובין
בתמונה( ,לרבות בפלטפורמות התקשורת השונות ,וכן באופנים הנמנים בסעיף  3לעיל ,וזאת ללא הגבלת
זמן ,וללא קבלת כל תמורה ,ואנו מוותרים על כל טענה כלפי מכון וולקני שעילתה בגין פרסום או אי פרסום
החומרים האמורים ,לרבות בין השאר בכל הנוגע לפגיעה אפשרית בהגנת זכויות קניין רוחני .
שם ההורה _________________ :ת"ז ______________:חתימה_________________:
תאריך__________ :

