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תקנון תחרות התחפושת הירוקה
אתר חלון ירוק לצעירים
פורים 2018
תקנון התחרות
כללי:
ברוכים הבאים לתחרות "מתחפשים ירוק" לשנת תשע"ח באתר חלון ירוק לצעירים של קק"ל (להלן:
"התחרות" ו"האתר") של קרן קימת לישראל (להלן" :קק"ל" או "עורכי התחרות") בניהולו של אגף
החינוך.
* תנאי השימוש בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.
חל איסור מוחלט על עובדי קק"ל ובני משפחותיהם להשתתף בתחרות זו.

התחרות השנה תתקיים בשתי קטגוריות – האחת :קטגוריה של מתחפש יחיד; השנייה :קטגוריה
קבוצתית של ( )6שישה מתחפשים ומעלה (קבוצה אורגנית ,הפועלת במסגרת חינוכית משותפת,
פורמלית או לא פורמלית) ,למעט משפחה.
מועדי התחרות:
התחרות תחל ביום חמישי  22.02.2018ותסתיים ביום רביעי .14.03.2018
לא תתקבלנה תמונות לאחר תאריך הסיום 14.03.2018
מהות התחרות:
התחרות תתקיים במסגרת האתר "חלון ירוק לצעירים" של קק"ל.
מהי תחפושת ירוקה?
תחפושת ירוקה היא תחפושת שלשם הכנתה נעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ו/או
ממוחזרים או חומרים הקיימים בבית אך ידידותיים לסביבה ו/או תחפושת שהנושא שלה קשור לערכי
טבע ,לסביבה ולאיכות הסביבה.
מי המתחפשים?
ילד/ה ,נער/ה ,בגיר עד גיל .21
איך משתתפים

בקטגוריה של מחופש יחיד (עד שלושה מחופשים בתמונה):
שולחים תמונה של המחופש ,עד גיל  21שנים ,בתחפושת "ירוקה" ויכולים אולי לזכות בפרס.
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עבור ילדים ונוער מתחת לגיל  18יש לצרף אישור השתתפות קטין
בתחרות מתחפשים ירוק של קק"ל (הטופס המצורף כאן עבור כל מצולם קטין כאמור) ,חתום
על ידי אחד ההורים או האפוטרופוס כדין.



למשתתפים בגירים (מעל גיל  )18יש לצרף אישור השתתפות בגיר בתחרות מתחפשים ירוק
של קק"ל (הטופס המצורף כאן).



ללא אישורים כאמור ,המשתתף הקטין ו/או הבגיר לא יוכל להשתתף בתחרות.

אופן ההשתתפות – קטגוריית מתחפש יחיד:
שולחים תמונה של המחופש/ים בתחפושת הירוקה.
המחופש צריך להיות השולח – הוא ,או אחד ההורים או האפוטרופוס כדין על הקטין.
תמונות מצולמים מתחת לגיל  18יש לשלוח אך ורק עם אישור הורים או אפוטרופוס כדין
כאמור לעיל.
תמונות מצולמים מעל גיל  18יש לשלוח אך ורק עם אישור השתתפות של השולח כאמור לעיל.
השולח מצהיר ומתחייב כי הוא בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של התמונה ,וכי אין
כל מניעה לשלוח לאתר חלון ירוק לצעירים של קק"ל את התמונה ,לפרסמה ולהשתתף
בתחרות בהתאם לתקנון.
על המשתתף והשולח לציין את כל הפרטים הנדרשים ,כפי שהם מופיעים בעמוד התחרות.
התמונות ,שמו הפרטי של המחופש ,הכיתה/ארגון/תנועה ושם היישוב יפורסמו באתר לצד
התמונה ולצד מידע על התחפושת ואופן הכנתה .יחד עם זאת ,מי שמבקש ששמו של המחופש
לא יפורסם צריך להודיע על כך מראש באמצעות המייל בעת שליחת התמונה.
השתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות .עורכי התחרות
ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק ,מכל סוג שהוא ,כולל הפרת זכויות יוצרים ,שייגרם
למי מהמשתתפים בתחרות ו/או לכל צד שלישי אחר בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות
ו/או בגין השימוש באתר התחרות.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8

בקטגוריית תחפושת קבוצתית:
המתחפשים בתחפושת ירוקה קבוצתית יתחפשו בתחפושת שמעבירה רעיון או נושא מתחומי הטבע
והיער ,הסביבה והקיימות ,ויוכלו אולי לזכות בפרס.
המשתתפים – עד גיל  ,21ישלחו  3-2תמונות של הקבוצה המחופשת.
המשתתפים ישלחו אישורי השתתפות חתומים עבור כל מצולם.


לילדים ונוער מתחת לגיל  18יש לצרף אישורי השתתפות עבור קטין לכל אחד מהמשתתפים
בתמונה (הטופס המצורף כאן) חתומים על ידי אחד ההורים או האפוטרופוס כדין.



למשתתפים בגירים (מעל גיל  )18יש לצרף אישורי השתתפות עבור בגיר לכל אחד
מהמשתתפים בתחרות מתחפשים ירוק של קק"ל (הטופס המצורף כאן).



ללא אישורים כאמור של כל משתתפי הקבוצה (קטין ו/או בגיר) ,הקבוצה לא תוכל להשתתף
בתחרות.
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מהן תחפושות ירוקות ונושאים ירוקים?
תחפושת ירוקה היא תחפושת שלשם הכנתה נעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ו/או
ממוחזרים או חומרים הקיימים בבית אך ידידותיים לסביבה ו/או תחפושת שהנושא שלה קשור לטבע,
לסביבה ולאיכות הסביבה .הנושא של הקבוצה צריך להיות משותף וקשור לטבע ולסביבה .למשל:
תחפושות מתוך היער; או תחפושות הקשורות לחיים בסביבה כלשהי ,יער ,אגם ,ים וכיוב'; או
הקשורים בנושאים של פסולת ומיחזור ועוד כיד הדמיון.
מי המתחפשים?
ילדים ,בני נוער או בגירים עד גיל .21

אופן ההשתתפות – קטגוריית תמונה קבוצתית:
.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7

שולחים תמונה של הקבוצה המחופשת בתחפושות ירוקות ובנושא מרכזי הקשור בטבע
ובסביבה כאמור לעיל.
נציג כלשהו ,מנהל הקבוצה או המסגרת המשותפת ,צריך להיות השולח – נציג אחד מכול
קבוצה.
תמונות מצולמים מתחת לגיל  18יש לשלוח אך ורק עם אישורי הורים או אפוטרופוס כדין
כאמור לעיל .חובה לצרף אישור השתתפות החתום על ידי אחד ההורים או האפוטרופוס של
הקטין עבור כל משתתף.
תמונות מצולמים מעל גיל  18יש לשלוח אך ורק עם אישור השתתפות החתום על ידי כל אחד
מהמשתתפים כאמור לעיל.
השולח מצהיר ומתחייב כי הוא בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של התמונה ,וכי אין
כל מניעה לשלוח לאתר חלון ירוק לצעירים של קק"ל את התמונה ,לפרסמה ולהשתתף
בתחרות בהתאם לתקנון.
על השולח לציין את כל הפרטים הנדרשים :שם הקבוצה; שייכות לתנועה ,מוסד או ארגון; גיל
המשתתפים; נושא או תמה מרכזיים של התחפושות; חומרי הגלם של התחפושות; וכן את שם
הנציג השולח (ולצרף אפשרות ליצירת קשר – טלפון זמין ומייל).
השתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות .עורכי התחרות
ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק ,מכל סוג שהוא ,כולל הפרת זכויות יוצרים ,שייגרם
למי מהמשתתפים בתחרות ו/או לכל צד שלישי אחר בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות
ו/או בגין השימוש באתר התחרות.

תקנון פרסים:
 .1ועדת שיפוט מטעם אגף החינוך של קק"ל תקבע מיהם הזוכים (שלושה פרסים בקטגוריה של
מחופש יחיד ושני פרסים קבוצתיים בקטגוריה של תחפושת קבוצתית) ,בהתאם לקריטריונים
של נושא ,חומרים ,מקוריות ,יצירתיות ורמת ביצוע.
 .2משקלות הקריטריונים לבחירת הזוכה יהיו כדלקמן:
 .aנושא התחפושת והקשר לטבע ולאיכות הסביבה30% :
 .bחומרים (מגוון ,סוג ,מאפיינים הקשורים לסביבה)30% :
 .cמקוריות התחפושת ,יצירתיות ורמת ביצוע 40% :
-

ועדת השיפוט תורכב משלושה נציגים לפחות ,בהם :נציג הנהלת אגף החינוך של קק"ל;
נציג מחלקת פדגוגיה בקק"ל; נציג/ת איכות הסביבה בקק"ל; נער/נערה – נציגי שנת
שירות או סטודנט/ית בעלי זיקה לתחום הקיימות.
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*הבהרה :מבין ארבעת הנציגים מספיק ששלושה נציגים יהיו
וידרגו כדי שוועדת השיפוט תתכנס.

הפרסים שיחולקו בין הזוכים:
בקטגוריה של מחופש יחיד:
הפרס לזוכה במקום הראשון – שובר בסך  ₪ 800לרכישת ציוד טיול\קמפינג
הפרס לזוכה במקום השני – שובר בסך  ₪ 500לרכישת ציוד טיול\קמפינג
הפרס לזוכה במקום השלישי – שק שינה וערכת כוסות רב פעמיות לשטח.

בקטגוריה של תחפושת קבוצתית:
הפרס לקבוצה הזוכה במקום הראשון :יום טיול לכל הקבוצה (עד  50משתתפים) עם אוטובוס ומדריך
קק"ל! הפרס הקבוצתי ,מועד הטיול ,המסלול וכו' יתואמו עם נציג אגף החינוך לאחר ההכרזה.
הפרס לקבוצה הזוכה במקום השני :יום טיול ופעילות מודרכת ביער אילנות ובמרכז המבקרים החדש.
הפרס לקבוצה הזוכה במקום השלישי :הפנינג הפעלות של הניידת החינוכית של קק"ל.
• הבהרות :יודגש כי אין כל התחייבות להעניק את הפרס וכי עורכי התחתרות רשאים ,על פי שיקול
דעתם הבלעדי ,לבטל את הענקת הפרס ו/או לשנות את הפרסים ו/או לבטל ,לדחות ,להאריך,
להפסיק ,לחדש את התחרות כולה או חלקה ,בכל שלב שהוא ומכול סיבה שהיא ורשאים לא להכריז
על זוכה בקטגוריה זו או אחרת.
כמו כן ,עורכי התחרות רשאים להוריד בכל עת תמונה שפורסמה באתר וזאת לפי שיקול דעתם
הבלעדי ללא כל התראה למשתתף .בכל מקרה חל איסור מוחלט לשלוח תמונה המכילה תוכן פוגעני,
גזעני ו/או תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור.
בוטל הפרס ו/או חלקו ו/או בוטלה התחרות ו/או חלקה – תינתן על כך הודעה באתר "חלון ירוק
לצעירים" של קק"ל.
יצוין כי הפרסים אינם ניתנים לשינוי ,החלפה או המרה בכסף או מוצר אחר ,למעט בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
קק"ל לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו .במקרה של
אבדן או שאירעה תקלה בפרס שחולק ,ו/או באופן מימושו ,בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם
ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ,או נגרם לזוכה בפרס נזק כלשהו בקשר לפרס שניתן לו ,לא יהיה
הדבר בסיס לכל טענה ו/או תביעה כלשהן כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ,וכן לא תישמע
כל טענה ו/או תביעה כנגדם ביחס לטיב ולאיכות הפרס שניתנו.
איך מקבלים את הפרס?
הודעה בדבר הזכייה תישלח לזוכים במייל ,באמצעות הדוא"ל שממנו שלחו את התמונה והאישורים.
הפרס האישי יישלח לזוכים לביתם על פי הכתובת שמסרו במייל ההרשמה לתחרות ,לכן חשוב
מאוד להקפיד על מילוי נכון ומדויק של כל הפרטים.
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אם יש לי שאלות לאן להפנות אותן?
אפשר להפנות שאלות למייל שלנו באתר חלון ירוק ,greenwin@kkl.org.il :עד ליום סגירת התחרות
ב14.03.2018-
אנו מבטיחים לענות בשעות העבודה המקובלות :בין ימים א' עד ה' בין השעות .15:30–8:30
מי זכאי להשתתף?
ילדים ובני נוער עד גיל  21בהתאם לתנאי התחרות המפורטים לעיל ובדף התחרות.

שונות:
עורכי התחרות ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות ,בכל צורה שהיא ,לגבי תקלות כלשהן
שעלולות להתרחש באתר התחרות (אתר חלון ירוק לצעירים) גם אם יהיה בהן כדי למנוע השתתפותו
של מאן דהוא בתחרות על אף זכאותו ואף אם יהיה בהן כדי להשפיע על תוצאות התחרות.

בהצלחה וחג פורים שמח!
עמוד התחרות/http://greenwin.kkl.org.il/green-costume :
חלון ירוק – אתר קק"ל לצעירים | www.greenwin.kkl.org.il
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אל :קרן קימת לישראל

טופס אישור הסכמת הורים או אפוטרופוס – עבור השתתפות קטין
ו/או טופס אישור בגיר בגין השתתפות בתחרות "מתחפשים ירוק" של אגף
החינוך של קק"ל
אני הח"מ ,שם פרטי ושם משפחה _________________ :ת.ז _________________ :כתובת:
_______________________ הורה ו/או אפוטרופוס כדין של המחופש המצולם __________
בתמונה המצורפת (להלן "התמונה") ו/או מלאו לי  18שנה (למחוק את המיותר) ,מצהיר/ה
ומתחייב/ת כדלקמן:
 .1אני מוסמך/כת לחתום על מסמך זה בשם המחופש (למלא ע"י הורה או אפוטרופוס הקטין).
 .2המחופש צולם לתמונה בחודש _________ בשנה __________(למלא ע"י הורה או
אפוטרופוס הקטין /או בגיר).
 .3אני מאשר/ת כי הנני בעל/ת זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של התמונה.
 .4אני מאשר/ת את השתתפות המחופש  /השתתפותי _________________ בתחרות
"מתחפשים ירוק" ,לפי התנאים שפורסמו ,ומסכים/מה לתנאי התחרות כפי שפורסמו.
 .5הריני מסכים/מה כי ייעשה בתמונה שימוש במסגרת אתר חלון ירוק לצעירים ,אתר של קק"ל
ובכל מדיה אחר מטעם הקק"ל ,וזאת ללא כל תמורה.
 .6אני מאשר/ת לפרסם את התמונה באתר חלון ירוק לצעירים של קק"ל ובאתר הראשי של
קק"ל וכל המדיה אחר מטעם הקק"ל (דף הפיסבוק וכו') בכל מקרה גם אם לא אזכה בפרס.
 .7הנני מאשר/ת את כל האמור לעיל ולראיה באתי על החתום:

___________ ________________
שם

___________
ת.ז

משפחה

___________
חתימה

______/____/

________________-

____________-

תאריך

טלפון

טלפון סלולרי

H-2602

חלון ירוק לצעירים/http://greenwin.kkl.org.il :
קק"ל – מדור חינוך/http://www.kkl.org.il/youth-and-education :

