תקנון התחרות
)1
)2

כל משתתף רשאי לשלוח תצלום אחד בלבד ,עכשווי ומכוון לתחרות.
על התצלום להתבצע בשטח העיר פ"ת.

)3

התצלום ישקף את ערך החברות ויתמקד בשייכות למקום זיכרון ילדות.

)4

לוחות זמנים:
מועד פתיחת התחרות הוא בתאריך 30.5.19
מועד אחרון לשליחת התמונה הוא בתאריך 31.7.19
תמונה שתשלח לכתובת המייל של התחרות לאחר מועד הסיום -לא תתקבל.

)5

יש לשלוח קובץ באיכות האפשרית הגבוהה ביותר (מ 2-מגה ומעלה) ,משום שחלק מהתצלומים יוצגו בתערוכה
שתתקיים לאחר סיום התחרות.

)6

התצלום יוגש ללא עיבוד ,ללא מסגור ,ללא ציון שם הצלם ,כתובת ,או כל מידע אחר בהטבעה על גביו.
תצלומים שיוגשו שלא לפי ההוראות ייפסלו מהשתתפות בתחרות.

)7

לכל תצלום יש לצרף מסמך  ,Wordבו שם מלא של הצלם ,כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ומספר מילים
(עד  100מילים) על התצלום :היכן צולם ? מתי ? מה המיוחד בו?

)8

בתום תקופת התחרות ייבחנו התצלומים המשתתפים על ידי צוות שופטי התחרות ,אשר יכריז על התצלומים
שיוצגו בתערוכה ,וכן על התצלומים הזוכים בפרס כספי.

)9

פרסום שמות הזוכים בפרסים כספיים ייעשה במעמד טקס הכרזת הזוכים ב. 18.9.19-

)10

מוזאון יפתח במקביל בתחרות " חביב הקהל " בין התאריכים  15.9.19 -1.9.19על בסיס פרסום התצלומים
בפייסבוק של העיריה.

)11

הרכב ועדת השופטים:
הצלם בן פרג'  -יו"ש וועדת השיפוט
דרורית גור אריה  -מנהלת מנהל התרבות ואוצרת ראשית ,קריית המוזאונים
נילי חי  -מנהלת אגף אמנויות פלסטיקה
אפרת שבתאי  -מוזאון ראשונים
אסף שצברג  -מוזאון ראשונים

)12

)13

קריטריונים ואמות המידה לזכאות לפרס:


התמקדות בנושא התחרות



רעיון וזוויות מקוריים ושונים



אמנותיות



יצירתיות



ייחודיות



ערך מוסף



איכות כללית של הצילום.



קשר וזיקה לעיר

התצלומים ייבחרו באנונימיות ,מבלי שצוות השופטים ידע את זהותם של הצלמים אשר שלחו את התצלומים
המשתתפים.

)14

תערוכת התצלומים 40 :התצלומים הנבחרים יוצגו בתערוכה בקריית המוזאונים אשר תפתח ביום ד',18.9.19 ,
החל מהשעה  18:00עד לתאריך . 23.10.19

פרסים לזוכים:
שווי הפרס לזוכה במקום הראשון יהיה בסך ₪ 2,000
שווי הפרס לזוכה במקום השני יהיה בסך ₪ 1,500
שווי הפרס לזוכה במקום השלישי יהיה בסך ₪ 1,000
בתחרות "חביב הקהל" הזוכה יהיה מי שתצלומו יזכה בכמות ה"לייקים" הגדולה ביותר –שווי הפרס ₪ 750

לפרטים ניתן לפנות לקריית המוזאונים
מוזאון ראשונים צוות הדרכה
אפרת שבתאי
050-5955436

