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  תחרות סרטוני וידיאו  מכריזה על)ר"ע(מפעלים חינוכיים עכשיו לישראל  שלום –ל .ע.ש

  כללי התחרות

  :הסרטון

 :ניתן לבחור נושא אחד מבין השלושה הבאים •

 !"שלום עכשיו צריכה אותך" •

 "שנה טובה משלום עכשיו" •

 " זה טוב לישראל-שתי מדינות לשני עמים " •

 .שלום עכשיו הן מבחינת המסר והן מבחינת התוכןתנועת על הסרטון להתאים לאידיאולוגיה של  •

 You Tube -בקבצים שיכולים לעלות להסרטון יהיה  •

 עד דקה וחצי: אורך הסרטון •

 הסרטון מיועד לקהל הישראלי הרחב  •

 יש להוסיף כתוביות לטובת לקויי השמיעה •

  

  :כללי

ספטמבר ב 10 - עד הil.org.peacenow@nurit: את הסרטונים יש לשלוח ל: מועד הגשת הסרטונים •

  .רק הצעות שהוגשו במועד ישתתפו באופן רשמי בתחרות.  בצהרים12:00בשעה 

 .ניסיון קודם אינו הכרחי. רשאים להגיש מועמדות יחידים או קבוצות •

 .ניתן להגיש יותר מסרטון אחד •

היא על אחריות יוצרי הסרטון , כל הפרה של זכויות יוצרים. יוצרי הסרטון אחראים על כל תכני הסרט •

 . לבדב

 .לא יתקבלו סרטים בעלי מסר פוגעני או בלתי הולם •

 שלום :להלן( )ר"ע( מפעלים חינוכיים עכשיו לישראל שלום – .ל.ע.שלהעניק ליוצרי הסרט מסכימים  •

 ולאתר הרשמי של שלום You Tube את הזכות להפיץ את הסרטונים ולהעלות אותם לאתר  )עכשיו

ניתנת לשלום עכשיו הרשות ,  כמו כן.ליוצריםבתוספת קרדיט , )il.org.peacenow.www(עכשיו 

  .תו פומביותלהקרין את הסרטון בהקרנ

  .לשלום עכשיו שמורה הזכות שלא להעלות את הסרטון לאתר התחרות על פי שיקול דעתה •

  

קראתי את הנאמר ______________________ יוצר הסרטון __________________ , מ "הח, אני

  . למעלה ואני מסכים לכל תנאי התחרות

  

  :אם לסרט יש מספר יוצרים

המייצג את קבוצת היצרים של הסרטון _________________________, מ "הח, אני

  .קראתי את הנאמר למעלה ואני מסכים לכל תנאי התחרות______________________

  

  

________________     _________________                 ___________________ 

  תאריך        חתימה        שם
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  :חומר עזר

 #produce_handbook_yt/t/com.youtube.www://http :טיפים של יו טיוב לסרטון מוצלח •

 ניתן להשתמש בכל החומר הקיים באתר - il.org.peacenow.www :מידע על תנועת שלום עכשיו •

:  באתר שלום עכשיולוגו שלום עכשיו ניתן למצוא במדור סטיקרים •

1=page&46=pi?asp.peace/he/site/il.org.peacenow.www://http 

 il.org.peacenow@nurit - נא לפנות ל–בקשת תמונות או אביזרים , בקשת הבהרות, לכל שאלה •

  

  


