מפעל הפיס

מיזם בימות פיס 6102
הצהרת מגיש ההצעה
אני הח"מ ________________ ת.ז,___________ .
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק  ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .1מגיש ההצעה הינו אחד מאלה (סמן את האפשרות המתאימה ומלא הפרטים הרלוונטיים):
[ ] .תאגיד שמייצג אמנים .
שם התאגיד ____________________ :מספר תאגיד_________ :
האדם המוסמך לחתום בשמי על הצהרה זו הוא  ,שם _______________ :ת.ז.
___________
או:
[ ] .יחיד שמייצג אמנים.
שם  ________________ :ת.ז_________________ .
או:
[ ] .יוצר יחיד .
שם________________ :ת.ז.________________ .
או:
[ ] .יוצר מרכזי בקבוצת יוצרים :
שמות האמנים בקבוצה_________________________________________ :
שם היוצר המרכזי _________________ :ת.ז________________ .
(להלן" :המציע").
 .2הנני המציע ואני מצהיר בזאת על עמידה בכל התנאים המפורטים להלן.
 .1.2ידוע לי והנני מתחייב כי מציע שהוא יוצר יחיד או קבוצת יוצרים יגיש הצעה אחת בלבד
(טופס מקוון אחד) עבור  1מופעים שונים בהשתתפותו ,לכל היותר .
 .1.1ידוע לי והנני מתחייב כי מציע שהוא מייצג אומנים יגיש הצעה אחת בלבד (טופס מקוון
אחד) עבור  21מופעים שונים לכל היותר ,ובלבד שלא נכללים ביניהם יותר מ 1-מופעים
שמשתתף בהם אותו יוצר או אותה קבוצת יוצרים ,כאמור בסעיף  1.2דלעיל.
 .1.2כל מופע שהצעתי לפרויקט הינו באורך של לפחות  01דקות.
 .1.2היוצר או היוצר המרכזי בקבוצת יוצרים ורוב חברי קבוצת היוצרים ,פעילים בתחום
המוסיקה ו/או ה" סטנד אפ" (לפי הענין) ב 2 -השנים האחרונות לפחות.
 .1.2היוצר או היוצר המרכזי בקבוצת היוצרים העלה בעבר (לבדו או יחד עם הקבוצה) לפחות
מופע אחד באורך של לפחות  01דקות ,שהוצג על במה בפני הקהל הרחב.
 .1.2אם המופע המוצע הוא בתחום המוסיקה -היוצר או היוצר המרכזי בקבוצת היוצרים
הוציא לאור בעבר (לבדו או יחד עם הקבוצה) לפחות אלבום אחד ,שהופץ לקהל הרחב.
 .1.0היוצר הינו אזרח ישראלי ובמקרה של קבוצת יוצרים ,היוצר המרכזי ומרבית היוצרים
בקבוצה ,הינם אזרחי ישראל.
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 .1.2המציע הוא אזרח ישראלי או תאגיד רשום כדין בישראל .

 .2הנני מצהיר כי קראתי בעיון את תקנון המיזם המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס ,כי
הנני מסכים לכל האמור בו וכי הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

חתימה________ :

תאריך___________ :

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד ,מרחוב ____________ ,מאשר בזאת כי ביום ______ הופיע
בפני מר/גב' __________ ת.ז ________ .ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי
ת/יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה וחתם/מה
עליה בפני.
____________
עורך דין
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