הסבר יוצרים בבית
האגף לתרבות ואמנויות בעיריית ירושלים קורא לכם – אמנים ויוצרים ירושלמיים בלבד ,לקחת
חלק במיזם חדש ולהיכנס למאגר האמנים "יוצרים בבית".
יוצרים מתחומי המוסיקה ,המחול ,התיאטרון ,הספוקן וורד ,האמנות החזותית ,האנימציה,
הקולנוע ,הוידאו-ארט ,הפרפורמנס ,האמנות הבינתחומית וכל תחום אמנות אחר -מוזמנים
להיכנס למאגר.
אז איך זה עובד?
המאגר ישמש אתכם האמנים  ,להציג את עבודותיכם ולהזין פרטים שלכם כדי שניתן יהיה ליצור
עמכם קשר ,לכל אמן גם תצורף תמונה שלו באתר.
עליכם למלא את הטופס המצורף ,עם צירוף הפרטים שלכם והיצירות שלכם (קישור לכתובת
אתר ,יוטיוב וכדומה)
אנשי מקצוע יבחנו את הפרטים והיצירות שצירפתם ולאחר מכן יוזנו הפרטים למאגר.
המאגר "יוצרים בבית" יקודם באמצעות קמפיין מיוחד.
בעתיד המטרה הינה גם לקיים פסטיבל "יוצרים בבית"

•

הפניה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים

תקנון יוצרים בבית
 .1האגף לתרבות ואמנויות בעיריית ירושלים קורא לאמנים ויוצרים ירושלמיים בלבד,
לקחת חלק במיזם ולהיכנס לאתר "יוצרים בבית".
 .2יוצרים מתחומי המוסיקה ,המחול ,התיאטרון ,הספוקן וורד ,האמנות חזותית,
האנימציה ,הקולנוע ,הוידאו-ארט ,הפרפורמנס ,האמנות הבינתחומית וכל תחום אמנות
אחר  -מוזמנים למלא טופס עם פרטים אישיים ולצרף תמונה בגודל .314X244
 .3ההשתתפות במיזם הנ"ל מהווה אישור מטעם כל משתתף/ת לפרסום פרטיו ,עבודתו
באתר העירייה ובדף הפייסבוק העירוני ,ברשתות חברתיות אחרות וכן במסגרת פסטיבל
'יוצרים בבית' שיופק בעתיד על ידי אגף תרבות ואמנויות במועד כפי שייקבע באופן
בלעדי על-ידי העירייה.
 .4אמנים  /יוצרים המעוניינים להצטרף לאתר יענו על כלל הקריטריונים הבאים:
א .יכולים להשתתף במיזם תושבי ירושלים ו/או סטודנטים מן המניין שלומדים באחד
המוסדות האקדמיים והמוכרים בעיר( .להוכחת תנאי זה יש להציג צילום ת.ז .ו/או
אישור לימודים).
ב .יש להציג פרטים נכונים המתאימים לתחום האמנות וכן לעלות תמונה ולינק לאתר
העבודות.
 .5אנשי מקצוע יבחנו את העבודות ואת פרטי האמן בהתאם לקריטריונים הנ"ל והפרטים
יכנסו לאתר "יוצרים בבית" מידי שבוע תמונה של אמן אחר תוקפץ באתר "יוצרים
בבית" פרטיו ויצירתו יקבלו חשיפה ,בנוסף יתקיים קמפיין מיוחד להפצת האתר.
הקמפיין יהיה בשיקול דעת בלעדי של העיריה .ריכוז והפקה בפועל באמצעות חברת
אריאל.
 .6על האמן למלא טופס זכויות יוצרים הנמצא באתר ולאשר את התקנון הנ"ל.
 .7העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע חלק מהפרויקט ו/או לבצעו בשלבים,
או לצמצם את היקפו עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם למהות
העבודה ,לתקציב המאושר ולתוצאות ההליך ,ומובהר ומוסכם כי אין העיריה מתחייבת
להשתמש בכל התקציב העומד לרשותה והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע ו/או
למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי
העירייה בשל שימוש העירייה בזכויותיה אלו.
 .8זכויות העירייה :העירייה שומרת לעצמה את הזכויות שלהלן:
א .עיריית ירושלים אינה מתחייבת לקבל למאגר את כלל הפונים שמגישים את פרטיהם
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ב .האתר נתון לשינויים על פי שיקול דעת בלעדי ומקצועי של עיריית ירושלים.
ג .העירייה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם האמן  /יוצר בכל תנאי שהוא,
הכל בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ד.

ה.
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לפרסם את רשימת האמנים  /יוצרים שהגישו בקשה להצטרף למאגר באתר
האינטרנט של העירייה ובכל מדיה חברתית וכל פרסום אחר בהתאם לשיקול דעת
בלעדי של העירייה.
לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין הפרטים
שהוצגו.
להאריך את המועד לקבלת פרטי האמן ויצירתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה
לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא.

בכבוד רב,
יורם ברוורמן
מנהל האגף לתרבות ואמנויות
מינהל תרבות חברה וספורט – עיריית ירושלים

