כתב הצהרה והתחייבות

מיזם כתיבת חיבורים תורניים לשנת תש"פ
הנני הח״מ ,_____________________ ,ת.ז  ,_________________ .מגיש בקשה להשתתף בתחרות נושאת פרסים לכתיבת
חיבורים תורניים (להלן :״הפרויקט״) שיזם מפעל הפיס ,מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .1הריני מאשר כי קראתי והבנתי את תקנון התחרות לכתיבת חיבורים תורניים אשר פורסם באתר מפעל הפיס ובסניפי
״אור החיים״ והריני מסכים לכל תנאיו.
 .2הריני מצהיר כי הנני עומד בכל תנאי הסף למשתתף המפורטים בתקנון ,וכן כי החיבור התורני המוגש על ידי עומד בכל
תנאי הסף לחיבור התורני המפורטים בתקנון.
 .3הריני מצהיר כי הנני אזרח ישראל ,מרכז חיי בישראל וגילי הוא מעל  18שנה.
 .4ידוע לי והנני מסכים כי האחריות המלאה והבלעדית למשלוח טופס ההשתתפות ,לרבות משלוח לכתובת המיועדת
למסלול הנכון ,כמו גם חובת ההוכחה כי טופס ההשתתפות נשלח ,תחול עליי בלבד ,וכי מפעל הפיס יהא פטור מכל
אחריות או חובה כלשהי בקשר למשלוח טופס ההשתתפות כאמור.
 .5הריני מצהיר כי החיבור המוגש על ידי הוא מקורי ,פרי עטי ,הוא אינו מועתק מאחרים ואינו פוגע בזכויות יוצרים
או בפרטיות של אחרים וכל זכויות היוצרים נמצאות בבעלותי על פי כל דין ,לרבות דיני קנין רוחני וחוק זכות יוצרים,
התשס״ח .2007
 .6ידוע לי ,כי כל החלטה שתתקבל במסגרת הפרויקט תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעל הפיס ,והיא תהיה סופית
ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 .7בכפוף לכך שזכויות היוצרים בחיבור התורני יישארו ברשותי ,הריני מעניק למפעל הפיס רישיון בלתי מוגבל לשימוש
בלתי מוגבל בחיבורי ו/או בחלקו בכל מדיה קיימת ו/או עתידית ,לרבות אך לא רק פרסום ,הפצה ,העתקה ,הוצאה
לאור ,העמדה לרשות הציבור ועשיית יצירה נגזרת והכללת החיבור באוספים ,הכול ללא כל הגבלה ,לרבות לצרכי
תדמית ,יח״צ ופרסום למפעל הפיס .הריני נותן את הסכמתי למפעל הפיס להעניק רישיונות משנה לאחרים לבצע את
השימושים האמורים ,כולם או בחלקם ,לרבות אך לא רק להוצאה לאור ״אור החיים״ .לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה
כלשהי בכל הנוגע לזכות השימוש המפורטת בסעיף זה ,ולא תהא לי זכאות לכל תמורה בגינה.
 .8הריני נותן/ת את הסכמתי לפרסום שמי לצורך הפעולות הנ״ל ויחסי הציבור לפרויקט.
 .9הריני מאשר ומסכים כי מפעל הפיס רשאי ,אך לא חייב ,לפרסם ו/או להוציא לאור את החיבורים שהוגשו לתחרות בכל
דרך ,מקום ואופן שימצא לנכון ,כולל פרסום בעיתונות ו/או בהוצאה לאור של החיבורים בספר/חוברת ,בפורמט שייקבע
לפי שיקול דעתו של מפעל הפיס ,לרבות במסגרת אוסף יחד עם חיבורים של משתתפים נוספים לצד התייחסות של
ועדות השיפוט ,אשר תופיע כהקדמה לכל החיבורים הזוכים
 .10הריני נותן את הסכמתי כי פרטי האישיים כפי שמולאו על ידי בטופס ההרשמה לתחרות ,יוקלדו ויישמרו על ידי החברה
המפיקה והמפעילה את התחרות.
 .11הריני מצהיר כי הנני האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או הפרה שייגרמו כתוצאה מהגשת החיבור ,ובכלל זה הריני אחראי
באופן מלא לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה של כל צד ג' שהוא ,אשר תופנה כלפי מפעל הפיס ו/או מנהל הפעילות
ו/או כלפי מי מטעמם ,לרבות באשר לפגיעה בזכויות יוצרים ו/או הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין ,בקשר עם החיבור
שהוגש על ידי ,והריני מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעל הפיס כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאות ו/או
תביעה ו/או דרישה ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,של צדדים שלישיים ,וזאת על פי דרישה ראשונה.
 .12הריני פוטר בזאת במפורש וללא סייג את מפעל הפיס מכל אחריות שהיא לכל העניינים שבאחריותי כמפורט לעיל ו/
או מכל נזק שייגרם לי כתוצאה מהשתתפותי בפרויקט.
 .13הנני מסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שמסר במסגרת הגשת הבקשה:
 .13.1יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס;
 .13.2נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי ,מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית כלשהי לעשות כן.
 .13.3מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממגיש הבקשה ,לצורך ניהול מידע על המגישים והמשתתפים
בפרויקט ,לצורך יצירת קשר עם המגישים והמשתתפים בפרויקט ,בכל הקשור לתחומי אמנות ותרבות בכלל
ולפרויקט בפרט ,וזאת ,בכל אמצעי תקשורת לרבות פנייה כללית או מותאמת אישית ,לרבות דיוור ודיוור ישיר.
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