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  "8 הכוכב הבא עונהלתכנית " לאודישנים מועמדות למגיש תנאים

 

  :הבאים הדברים את בזאת מאשר יאנ, לתכנית ימועמדות הגשת לקראת

 

 את ומוסר החופשי ( מרצוני"התכנית: ")להלן שם זמני –"  8"הכוכב הבא עונה תלתכני נרשם אני . 1

ידוע לי כי התכנית הינה תכנית חדשה,  .נכונים הפרטים כי ומאשר החופשי מרצוני הנדרשים הפרטים

בהזדמנות המעוניינים  )חובבים ו/או מקצועיים(לזמרים שטרם הופקה ושודרה בישראל, ומיועדת 

מקורי חדש שפותח ע"י התוכנית הינו פורמט  פורמט חדשה ומסקרנת. כשרונותלהשתתף בתוכנית 

 .טדי הפקות )המפיקה( וקשת

בע"מ קשת שידורי ל ולמסור ההרשמה בטפסי למלא אתבקש לתוכנית הרישום מתהליך כחלק  .2

 רלוונטי מידע שהינו, עצמי אודות מידע "(מפיקהה" )להלן: לטדי הפקות ויזמות או/ו"( קשת)להלן: "

 המפיקה או/ו קשת את לשמש כדי נועד המידע כי לי ידוע. ("המידע" :)להלן התכנית לצורך הדרוש בלבד

ייתכן והמידע ישמש את   .וקידומה התכנית הפקת לצורך שיידרש ככל וכן משתתפים בחירת לצורך

במידה וארצה להסיר את קשת ו/או המפיקה לצורך בחירת משתתפים בעונות המשך של התכנית. 

 שלהלן.  12המידע ו/או למנוע פנייה אלי בעונות ההמשך של התכנית, עלי לבטל את הרשמתי לפי סעיף 

אמיתי, המידע הינו כי  מצדי המלאה והבלעדית, ומהווה הצהרה יאחריותבנעשית  יידמסירת המידע על 

 בכדי לפגוע בזכויות כלשהן של צד ג' כלשהו )לרבות זכויות קניין רוחני(.אין במידע נכון ומדויק, וכי 

פי על כל דרישה ו/או מוותר וויתור מוחלט וסו 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

 הבטחה כל אין, אזומן לאודישן אם להזמין אותי למבחן )"אודישן"( ואף בטחהאין כל ה כי לי ידוע  .3

 ולהוסיף בחירה מכל בהן לחזור רשאיות מטעמן קשת ו/או המפיקה ו/או כי מי, כן כמו. לתכנית שאתקבל

  .נוספים קבלה הליכי

פרטים מלאים על שלבי המיונים, התכנית עצמה, מועדי הצילום, וכללי ההשתתפות בה ימסרו בשלב 

 מאוחר יותר למעומדים שיגיעו לאודישנים.

 בהצגת, יותנה הדבר כי ייתכן בתכנית להשתתף אתקבלבמידה ואתקבל לאודישן ו/או לי כי  ידוע  .4

ן של קשת ו/או להנחיותיה בהתאם יידרש שהדבר,ככל  שונים אישורים/או ו טפסים על בחתימה/או ו

 .המפיקה

 מחזיקת: "או כל גורם אחר שימונה לכך )להלןו/ מ"בע ן'אדוויז.  ק. מ חברת אצל יוחזק המידע  .5

 .לעיל 2 בסעיף האמורים לצרכים בלבד קשת בבעלות ויהא, מטעמהמי ו קשת עבור "(המידע

 עם יחד. המאוחסן אצלה המידע חשאיות ושימור לאבטחתסבירים  מאמציםתנקוט  המידע מחזיקת  .6

 מורשים בלתי צדדים של נגישות מפני מוחלט באופן המידע את לאבטח אפשרות שאין לי ידוע, זאת

עקב  שהמידע ייחשף כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים ו/או לשלול ניתן ולא

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

 ידי על המידע גילוי עם בקשר תובענה או/ ו דרישה, טענה כל על הןומנהלי ן, עובדיההמפיקה ,המידע

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

  .המידע על לשמור כדי סבירים מאמצים עשו המידע

 זכויותב פגיעה כל שאעביר במידע ואין הרישום תהליך במסגרת שאכלול במידע הזכויות כל בעל ניא   .7

 המידע והעברת הרישום מתהליך כחלק, וסרטונים צילומים שאעביר ככל: לדוגמא. כלשהו שלישי צד של
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 משום בהם אין וכי, בהם היוצרים זכויות מלוא בעל אני כי ומתחייב מצהיר אני, הרישום לצורך הנדרש

  . כלשהו שלישי בצד, כלשהי פגיעה

לרבות בשמי  ,ובסרטונים בצילומים בכל דרך שימוש לעשות ו/או למפיקה לקשת מאשרהנני   .8

 התכנית וזאת במסגרת, הרישום תהליך במסגרת שיצורפו ככל ובפרטים ביוגראפיים אודותיי שמסרתי

 ראהיש כפי אותם ולערוך בכל אמצעי מדיה ידוע ו/או עתידי, ללא הגבלה בזמן או מקום ,קידומהלצורך ו

  .לנכון לקשת ו/או למפיקה

 לאודישנים אותי לזמן דרך בכלו/או המפיקה  קשת את לחייב כדי מועמדותי בהגשת אין כי לי ידוע  . 9

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

 .מתחייבים ליצור אתי קשר בכלל

לי כי הקריטריונים לקבלה לתכנית נקבעים על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  ידוע   .10 

 ועוד  השירה שלייכולות  יבחנולהתרשמותה מהאודישנים שאעבור בהם  ובהתאם

 עילה לשמש הדבר עשוי ,ו/או לא אמיתי ו/או לא מדויק נכון לא מידע רומסאש ככלידוע לי כי   .11

 .אליה שאתקבל ככל, בתכנית מהשתתפות לפסילתי

לקשת  אפנה, המידע ממאגר לתכנית רישוםה לצורך שאמסור המידע את למחוק שארצה ככל  .21

 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  .13
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