תחרות עיצוב לוגו #IL55DE
מידע, -תנאי ההשתתפות -תקנות -טופס הגשת מועמדות

התחרות
ב 2020-מציינות ישראל וגרמניה  55שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים ביניהן.
אנו מזמינים אתכם/ן להשתתף בתחרות לעיצוב שילווה את האירועים והפרסומים השונים במהלך השנה.
על הלוגו לייצג את גרמניה וישראל ולהמחיש באופן יצירתי וויזואלי את מערכת היחסים בין שתי
המדינות.
הנכם מוזמנים לעשות שימוש בהאשטאג הרשמי  #IL55DEברשתות החברתיות כבר בתהליך העיצוב
שלכם.
התחרות הנה יוזמה משותפת של שגרירות ישראל בגרמניה ושגרירות גרמניה בישראל ,להלן "שתי
השגרירויות" .חבר השופטים שיבחר את הלוגו הזוכה כולל נציגים משתי המדינות..
העיצוב הזוכה יזכה במכשיר אייפד!
על מנת לקבל השראה לייחודיות של היחסים בין שתי המדינות ,בקרו בארכיון המקוון של שנת יובל ה-
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תנאי ההשתתפות


השתתפות מותרת למעצבים בודדים או קבוצות מעצבים ,להלן "משתתפים"



מוגבל לעיצוב אחד בלבד לכל משתתף/ת



ההשתתפות מותרת מגיל  18ומעלה



את עיצוב הלוגו יש להגיש בפורמט דיגיטלי ,ברזולוציה גבוהה (המתאימה לדפוס) ובששת
הפורמטים הבאים..jpg, pdf, ai, png, eps, pps :



על העבודות המוגשות להיות יצירות שיוצרו בלעדית לצורך ההשתתפות בתחרות ולא יחולו
עליהן זכויות יוצרים נוספות.



שתי השגרירויות שומרות לעצמן את הזכות הבלעדית להתאמת הלוגו לפי צרכים טכניים
ייחודיים .במידה ויהיה צורך בשינויים משמעותיים ,השינויים יתואמו עם המעצב/ת.



שתי השגרירויות הינן בעלות על הזכויות העתידיות של עיצוב הלוגו הזוכה ,שישמש גם לצרכים
דיגיטליים וגם לפרסומים מודפסים .הדבר מתבצע ללא תגמולים או דרישות לפיצוי מכל סוג
אחר .לשתי השגרירויות שמורה זכות השימוש הבלעדית בעיצוב הזוכה – ללא הגבלת זמן או
מקום.

הגשת המועמדות


יש להגיש את טופס הגשת המועמדות (עמוד 4במסמך זה) יחד עם קבצי העבודה בתוך מייל
אחד בלבד.



את המייל עם הצעת העיצוב יש לשלוח לכתובת .il55de.logo@gmail.com



את ההצעה יש להגיש בפורמט הבא (בהתאם לסוג הקובץ בו נעשה שימוש):
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יש להגיש את הצעות העיצוב עד יום שישי ,ה 6-במרץ  ,2020בשעה .CET 23:59



ההכרזה על הלוגו הזוכה תפורסם ב 19 -במרץ  2020באמצעות ערוצי התקשורת של שתי
השגרירויות.

תקנון
המשתתף/ת מאשר/ת שהוא/היא מסכים/ה באופן מלא עם תקנון זה ומקבל/ת את התקנות
ללא הסתייגות:


המשתתף/ת לא הגיש/ה בשום דרך בקשה לרישום פטנט על הלוגו ,שרטוט או טיוטה של
הלוגו ,ברשות רשמית ,בינלאומית ,ממלכתית או משפטית או כל צורה אחרת של רישום/מתן
זכויות על הלוגו ,שרטוט או טיוטה כקניין רוחני של המשתתף/ת.



על כל העבודות המוגשות להיות יצירות שהוכנו על ידי המשתתף/ת אך ורק לצורך התחרות.



המשתתף/ת מתחייב כי ההצעות המוגשות על ידו/ה לא פורסמו או נמסרו לצד שלישי קודם לכן
ולא נעשה בהם שימוש אחר.



על ההצעות להיות מוגשות עד למועד האחרון להגשה .על ההצעות להיות מוגשות במייל אחד,
בשלמותן ובפורמט המצוין לעיל בלבד (.)jpg, pdf, ai, png, eps, pps



על המידע המבוקש בטופס הגשת המועמדות להיות שלם ,מדויק ואמיתי.



המשתתף/ת מעביר/ה את כל זכויות השימוש בלוגו המוגש לשתי השגרירויות ,בלי תמלוגים או
דרישות פיצוים מכל סוג אחר.



שתי השגרירויות הן בעלות כל הזכויות העתידיות על הלוגו הזוכה ורשאיות לעשות בו כל שימוש
שימצאו לנכון ,הן באמצעים דיגיטליים והן בחומרים מודפסים .לשתי השגרירויות יש את זכות
השימוש הבלעדית – ללא הגבלת זמן או מקום.



לאחר ההכרזה על הלוגו הזוכה יקבעו שתי השגרירויות תקנות שימוש ,לפיהן יוכלו צדים
שלישיים לבקש היתר שימוש חד פעמי ,מוגבל ורלוונטי לפרויקט ספציפי במסגרת  55שנה
לכינון יחסי ישראל-גרמניה .היתר זה ניתן אך ורק על ידי משרד התיאום  #IL55DEבשגרירות
ישראל בגרמניה ומחלקת העיתונות של שגרירות גרמניה בישראל.



שתי השגרירויות שומרות להן את הזכות לשנות או להתאים את הלוגו לפי הצורך .שינויים או
התאמות משמעותיות יתואמו עם המעצב/ת.



המשתתף/ת מסכים/ה שהעיצוב שהגיש/ה ו/או שמו/שמה יפורסמו במסגרת התחרות על ידי
שתי השגרירויות או על ידי צד שלישי שקיבל אישור לפרסום לאחר תיאום עם שתי השגרירויות.



שתי השגרירויות וחבר השופטים שומרים על זכותם לבחור או לדחות הצעות מבלי לנמק את
החלטתם.

ליצירת קשר:
בגרמניה
Koordinationsbüro 55 Jahre Israel Deutschland #IL55DE
Botschaft des Staates Israel
Auguste-Viktoria-Straße 74-76
14193 Berlin
טלפון+4930 890 45 423 :
דוא"לpr3@berlin.mfa.gov.il :

בישראל
שגרירות גרמניה תל אביב
מחלקת העיתונות
רחוב דניאל פריש 3
תל אביב 6473104
טלפון+972 3 6931328 :
דוא"לpr-s1@tela.diplo.de :

טופס הגשת המועמדות
כאשר מדובר בהגשה קבוצתית על אחר המשתתפים/ות להזדהות כאחראי/ת ולמלא את הטופס.
יש למלא את הטופס במלואו ושלוח אותו יחד עם הצעת העיצוב ,במייל אחד בלבד ,ועד ל  6במרץ .2020
ההצעות וטופס ההשתתפות ישלחו לכתובת המייל.il55de.logo@gmail.com :
שם מלא
(כפי שמופיע בתעודת הזהות)
מס' תעודת זהות
כתובת
רחוב ,מס' רחוב
מיקוד ,עיר
מדינה
תאריך לידה (יום ,חודש ,שנה)
אזרחות
מספר טלפון במשך היום
כתובת דוא"ל
השמות המלאים של המשתתפים הנוספים
במידה ומדובר בהגשה קבוצתית

אני_______________________________________________ ,מאשר/ת בזאת ,שאני האחראי/ת
הבלעדי/ת על עיצוב הלוגו המוגש.
העיצוב הינו מקורי  ,לא מוגן ולא חלות עליו זכויות יוצרים .אני מסכים/ה להעביר לשגרירות ישראל
בגרמניה ולשגרירות גרמניה בישראל את כל הזכויות על הלוגו ,כפי שצוין בתקנות וללא דרישות כלשהן.
אני מודע/ת לכך ששגרירות ישראל בגרמניה ושגרירות גרמניה בישראל שומרות להן את הזכות לבצע
התאמות בלוגו המוגש.

__________________
תאריך

_________________________
מקום

___________________________
חתימה

