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  כדורסל  - "כוכב עולה" הפועל חולון מחלקת הנוער 

  הסכמתנו לפרסום תמונות וסרטים של בננו בפרויקטים חינוכיים במסגרת מועדון   : הנדון

  הכדורסל "כוכב עולה" הפועל חולון   

  

  ) PlaySightבמסגרת הפעילות במועדון הכדורסל "כוכב עולה" פועלות מצלמות (מערכת  ידוע לנו כי
  למטרת פרויקטים מצולמים ( באימונים, במשחקים ובכל פעילות ) לצרכי לימוד, תרגול ופרסום .

  לאור זאת, אנו החתומים מטה מביעים בזאת את הסכמתנו לדברים הבאים :

  יעו בסרטים המופקים במסגרת הפעילות הנ"ל.. הננו מסכימים שבננו/בתנו יופ1

. הננו מסכימים לפרסום תמונת בננו/בתנו במסגרת הפעילות הנ"ל בכל מסגרת שהמועדון יבחר לנכון. יצוין כי 2
תמונה לעניין זה הינה לרבות סרט מצולם. הפרסום יכלול פרטים נוספים כגון: שם, גיל, קבוצה וכו' (עפ"י מידת 

  העניין).

מאשרים בזאת כי זכויות הקניין הרוחני של כל הסרטים המופקים במסגרת הפעילות החינוכית הפורמלית  . הננו3
לבדו ולו תהיה הזכות הבלעדית לעשות בפרויקטים שימוש  לכוכב עולה ולרבות זכויות  היוצרים, תהיינה שייכות 

  לכל דבר כפי ראות עיניו.

  קט לכל הנוטלים חלק בהפקתו.. מובהר בזאת כי יינתן קרדיט במסגרת הפרוי4

. מובהר בזאת כי  לכל הנוטלים חלק בהפקת הפרויקט תעמוד הזכות להשתמש בפרויקט הנ"ל, ללא קבלת 5
הסכמת כוכב עולה. יודגש כי ככל שיעשה שימוש בזכות זו הרי, שזכות זו מוגבלת לשימוש ראוי עפ"י החוק ובלבד, 

  ן בלעדי על המשתמש דלעיל.והאחריות לכל הנובע משימוש זה תחול באופ

  . מובהר כי ככל שיעשה שימוש המוגנות בזכויות של קניין רוחני, יש לפנות לבעלי הזכויות לקבלת זכויות שימוש.6

. ידוע לנו כי עבור ההשתתפות בסרטים/צילומים, לרבות כל שימוש שיעשה בהם בכל העת ובכלל זה שימוש 7
נו לא נהיה זכאים לתשלום כלשהו או טובת הנאה כלשהי, ואנו מתחייבים מסחרי ככל שיהיה כזה, בננו/בתנו ואנח

  כי לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בקשר לכך.

==================================================================  

  --- ----------------------- תאריך :               

  

  לאחר שקראנו והסכמנו לאמור לעיל באנו על החתום :

  

 --------------        ------------           --------------------          --------------------- 

  שם הילד/ה           קבוצה               שם וחתימת האב            שם וחתימת האם  

 

  בברכה,

  
  הנהלת המועדון

  

  זה יש להחזיר למזכירות (ליעל) טופס


