
 שם זמני -"אלוף הקינוחיםלתכנית "לאודישנים  מועמדות למגיש תנאים

 : הבאים הדברים את בזאת מאשר אני, לתכנית מועמדותי הגשת לקראת

 

 את ומוסר החופשי מרצוני( "התכנית: "להלן) –שם זמני.  -"אלוף הקינוחיםלתכנית " נרשם אני .1

הכנת ידוע לי שהתכנית היא תחרות  .נכונים הפרטים כי ומאשר החופשי מרצוני הנדרשים הפרטים

 קינוחים.

 בע"מ )להלן: קשתשידורי ל ולמסור ההרשמה בטפסי למלא אתבקש לתוכנית הרישום מתהליך כחלק. 2

 שהינו, עצמי אודות מידע "(מפיקהה")להלן:  ( וכן לחברת ההפקה יולי אוגוסט הפקות בע"מ"קשת"

 את לשמש כדי נועד המידע כי לי ידוע. ("המידע" :להלן) התכנית לצורך הדרוש בלבד רלוונטי מידע

 התכנית הפקת לצורך שיידרש ככל וכן התכנית להפקת משתתפים בחירת לצורך המפיקה או/ו קשת

 .וקידומה

כי אין במידע  מצדכם המלאה והבלעדית, ומהווה הצהרה םכנעשית על אחריות םמסירת המידע על ידכ

 בזכויות כלשהן של צד ג' כלשהו )לרבות זכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו(.ו/או כי אין בו בכדי לפגוע 

מוותר וויתור מוחלט וסופי על כל דרישה ו/או  ניכי הנ ימהווה את הסכמת יבנוסף, מסירת המידע על יד

ו/או מי מטעמה בקשר למידע ולרבות כל דבר ועניין הנובע ו/או הכרוך  המפיקהטענה ו/או תביעה כלפי 

  .וב

, מטעמהמי ו קשת עבור ("המידע מחזיקת: "הלן)ל מ"בע ן'אדוויז.  ק. מ חברת אצל יוחזק המידע .3

 .לעיל 3 בסעיף האמורים לצרכים בלבד קשת בבעלות ויהא

 שאין לי ידוע, זאת עם יחד. המידע ושימור לאבטחת המאמצים מלוא את עושה המידע מחזיקת. 4

 לשלול ניתן ולא מורשים בלתי צדדים של נגישות מפני מוחלט באופן המידע את לאבטח אפשרות

 מחזיקת ו/או  קשת כלפי מוותר אני, לפיכך .בו ולשימוש לניהולו, למידע הקשורים ונזקים כשלים, קלותת

 בלתי שלישי צד ידי על המידע גילוי עם בקשר תובענה וא /ו דרישה, טענה כל על המפיקה או/ו המידע

 עשו המידע מחזיקת או/ו שקשת ככל וזאת, במידע מורשה בלתי שלישי צד של שימוש או /ו מורשה

  .דין פי על כמתחייב המידע על לשמור כדי סבירים מאמצים

 זכויותב פגיעה כל שאעביר במידע ואין הרישום תהליך במסגרת שאכלול במידע הזכויות כל בעל ני. א5

 המידע והעברת הרישום מתהליך כחלק, וסרטונים צילומים שאעביר ככל: לדוגמא. כלשהו שלישי צד של

 משום בהם אין וכי, בהם היוצרים זכויות מלוא בעל אני כי ומתחייב מצהיר אני, הרישום לצורך הנדרש

  . כלשהו שלישי בצד, כלשהי פגיעה

 תהליך במסגרת שיצורפו ככל, ובסרטונים בצילומים שימוש לעשות ו/או למפיקה לקשת מאשרהנני  . 6

  .לנכון שתראה כפי אותם ולערוך, וקידומה התכנית לצורך, הרישום

 לאודישנים אותי לזמן דרך בכלו/או המפיקה  קשת את לחייב כדי מועמדותי בהגשת אין כי לי ידוע. 7

 .המפיקה או/ו קשת של דעתה לשיקול נתון הדבר וכי, בתכנית להשתתף או /ו לתכנית

 לא מידע רומסאש ככלידוע לי כי . ומדויק נכון, אמיתי מידע הואעל ידי  נמסרש המידע כי מצהיר אני .8

 .אליה שאתקבל ככל, בתכנית מהשתתפות לפסילתי עילה לשמש הדבר עשוי ,נכון

 לקשת אפנה, המידע ממאגר לתכנית רישוםה לצורך שאמסור המידע את למחוק שארצה ככל .9

 ימי ואחד עשרים בתוך המידע ממאגר המידע הסרת את תאשר וקשת( info@mako.co.il בכתובת)

 .עבודה

 .זהה במידה ולנשים לגברים מופנה הינו אולם, זכר בלשון נוסח ולהלן לעיל האמור .11
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