כתב התחייבות
במילוי פרטיי המלאים ובשליחתי את הצילום ו/או כל מסמך נלווה נדרש דרך
מערכת אתר רוטרי רעננה ,לטובת מתן זכות כניסה ל"תחרות נושאת פרסים
ביוזמת ובחסות רוטרי רעננה" ,אני מתחייב ומצהיר בזה את כל הדברים
הבאים:
 .1הנני תושב העיר רעננה בפועל ומתגורר בכתובת שמולאה על ידי בטופס.
 .2נשלח על ידי צילום אחד בלבד .הצילום מקורי.
 .3הצילום צּולם על ידי וכל זכויות הבעלות והשימוש בו הם שלי או הצילום
צּולם על ידי קטין (מגיל  16עד  )18והנני ההורה (צורף במערכת סריקה של
הצילום צּולם על ידי קטין (מגיל  16עד  )18והנני
או
ת.ז +.ספח)
האפוטרופוס החוקי לקטין (צורף ת.ז +.ספח  +אישור אפוטרופסות).
בצילום מצולם קטין והנני האפוטרופוס
 .4בצילום לא מצולם כל קטין או
בצילום מצולם קטין וישנה הסכמה מלאה
או
החוקי של הקטין
מהאפוטרופוס החוקי לקטין (צורפו כלל האישורים הרלוונטיים).
 .5הצילום לא כולל דמות עובר אורח פלוני באופן ברור וניתן לזיהוי או הצילום
כולל דמות עובר אורח (צורף אישור רלוונטי לכך).
 .6הצילום לא הופיע  /השתתף בכל תערוכה אחרת.
 .7הצילום שנשלח איננו גזעני ,פוגעני או פרובוקטיבי בשום צורה שהיא.
 .8הנני מודע היטב כי אי מילוי אחד או יותר מסעיפים  7 - 1לעיל תוביל
לפסילה אוטומטית מהתחרות ולא תהיה לי כל זכות בקשה ו/או דרישה ו/או
השגה ו/או עוררין על כך.
 .9הנני מעביר בזה את זכויות השימוש לטובת פרסום הצילום ל-רוטרי רעננה –
יובהר ויודגש כי אין מדובר בהעברת זכויות יוצרים לצילום .זכויות השימוש
לפרסום הצילום יקנו ל-רוטרי רעננה ו/או מי מטעמם את הרשות לפרסם את
הצילום בכל מדיה שיימצא לנכון – אם בזמן התערוכה המוצגת או בכל זמן
עתידי וזאת ללא כל תשלום ולא תהיה לי כל זכות בקשה ו/או דרישה ו/או
השגה ו/או עוררין על כך.
 .11הובהר לי בזה והבנתי לעומק כי ,הן מועדון רוטרי רעננה ,הן בית יד לבנים
רעננה ,הן עיריית רעננה והן כל מי מטעמם ,לא יישאו בכל אחריות ,במישרין
או בעקיפין ,בגין תביעות כלשהן ללא יוצא מן הכלל לרב' בגין הפרת זכויות
יוצרים ובכל מקרה של הפרה כזאת ,כלל האחריות לכך תהיה עליי.

כתב התחייבות זה הוא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכולל ורלוונטי גם לנקבה.

