הסכם למתן שירותי צילום
שנערך ונחתם בוינגייט ביום ________ בחודש __________ בשנת 2018
שנערך ונחתם בוינגייט ביום ______ בחודש _______ בשנת 2019

(להלן" :ההתאחדות")

מצד אחד

בין:

התאחדות לספורט המוטורי בישראל (ע"ר)  580446011ממכון וינגייט נתניה

לבין:

___________ ת.ז ___________ .מכתובת ______________________________

הואיל

והצלם ביקש מההתאחדות לצלם צילום סטילס בתוך מתחם הפעילות של ההתאחדות

והואיל

וההתאחדות תיתן הסכמתה בכפוף לתנאים האמורים בהסכם זה ליתן אישור לצלם להכנס למתחם הפעילות של ההתאחדות.

והואיל

והצלם העביר להתאחדות את כל שביקשה על מנת לאשרו כצלם הרשאי להסתובב במתחם הפעילות שלה ולצלם תמונות סטילס.

והואיל

וההתאחדות בחנה את כישוריו המקצועיים של הצלם והוא עמד בדרישות הסף המקצועיות כפי שמצאה לנכון ועפ"י שיקול דעתה.

(להלן" :הצלם")

מצד שני

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1ההצהרות במבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2להלן התחייבויות והצהרות הצלם:
א .הצלם ירכוש מההתאחדות אפוד זוהר של בעל תפקיד (צלם) אותו ישא עליו לכל זמן שהייתו במתחם פעילות ההתאחדות.
ב.

הצלם יודע כי אישור זה אינו גורף ולפני כל פעילות עליו לבקש את אישור ההתאחדות להכנס למתחם הפעילות וזאת לא יאוחר מ 10
ימים לפני מועד הפעילות המתוכנן.

ג.

הצלם מצהיר בזאת כי אין בינו ובין ההתאחדות יחסי עובד מעביד וכי כל פעילותו זו אינה נושאת בגינה כל התחייבות משום סוג מצד
ההתאחדות ,ו כי אין באישור זה אישור גורף לכניסה לפעילויות ההתאחדות ,וההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות בכל פעילות לבחור
את הצלמים המאושרים להכנס למתחם הפעילות.

ד.

הצלם צריך להחזיק ציוד צילום עם אפשרות העברת תמונות און ליין לטובת סיקור האירוע בזמן אמת.

ה .הצלם יעביר להתאחדות עותק מכל התמונות אותם הוא צילם באיכות מקור לא יאוחר מ  24שעות ממועד הפעילות באמצעות דוא"ל.
ו.

על התמונות שיועברו להתאחדות יטביע הצלם את סמליל ההתאחדות ו/או כל סמליל אחר ויהיה רשאי להטביע גם את סמלילו שלו.

ז.

הצלם מחזיק ברשותו את כל האישורים והביטוחים כחוק לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה.

ח .זכויות היוצרים יהיו שייכות לצלם ,ולהתאחדות תהיה זכות שימוש בלתי חוזרת בתמונות ובלבד שיינתן קרדיט על הצילום לצלם.
ט .ההתאחדות לא תעביר את תמונות הצלם לידי צד ג' ללא אישור מראש של הצלם ,אך תהיה רשאית לעשות שימוש בתמונות לצרכיה.
י.

31.12.2018
ידוע לצלם שתוקפו של הסכם זה הינו עד ליום 31/12/2019

יא .הצלם לא יפרסם ו/או יעביר את התמונות בשום מדיה משום סוג לפחות  24שעות לאחר פרסום אלבום התמונות הרשמי של
ההתאחדות בדף הפייסבוק הרשמי שלה ו/או באתר האינטרנט הרשמי שלה.
יב .כל פעילות הצילום תהיה כפופה מול נציג ההתאחדות כפי שימונה מעת לעת בהתאם לסוג האירוע.

ולראיה באנו על החתום:

_________________
ההתאחדות

_________________
הצלם

