תחרות עיצוב תג משימה לרגל שיגור הלוויין VENμS
תקנון
 .1כללי
א.

ב.

ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

בקיץ  2017צפוי שיגורו לחלל של הלוויין ונוס ,מיזם משותף של סוכנות
החלל הישראלית שבמשרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד)
וסוכנות החלל הצרפתית.
לקראת שיגור הלוויין הישראלי-צרפתי ונוס ,סוכנות החלל הישראלית
מזמינה סטודנטים במקצועות האמנות והעיצוב ,אמנים ,מעצבים וחובבים
להשתתף בתחרות עיצוב תג משימה ללוויין ונוס (להלן  -התחרות).
תגי המשימה יישלחו לתיבת דואר אלקטרוני שתצוין להלן בשני קבצים:
האחד קובץ תמונה באיכות גבוהה והאחר קובץ פתוח למעצבים.
תגי המשימה יועלו לדף הפייסבוק של סוכנות החלל הישראלית לשיפוט
הגולשים (להלן – דף הפייסבוק) ,כפוף לעמידתם בתנאים המפורטים להלן
ולאחר שנבחרו בשלב מיון מקדים ,במידת הצורך ,כמפורט בתקנון זה.
 10תגי המשימה שייבחרו בידי ציבור הגולשים בדף הפייסבוק יעלו לגמר
כמפורט להלן.
מתוך  10תגי המשימה שעלו לגמר ייבחר זוכה אחד למקום הראשון על ידי
חבר השופטים על פי הקריטריונים המפורטים להלן .למעצב שיזכה במקום
הראשון יוענק פרס :לוח גרפי של  .Wacomלמשרד שמורה הזכות להעניק
פרס אחר בשווי דומה.
התחרות תימשך כחודש ימים .מועדי פתיחת התחרות וסגירתה יפורסמו
בדף הפייסבוק של סוכנות החלל הישראלית ובאתר הסוכנות (להלן –
האתרים) .למשרד שמורה הזכות לשנות את המועדים כאמור לעיל ,והודעה
על כך תפורסם באתרים.

 .2תנאי סף להשתתפות בתחרות
א .משתתף/ת בתחרות יהיה אזרח/ית מדינת ישראל או תושב/ת קבע בה או
בעל/ת מעמד עולה כמוגדר במשרד הפנים (להלן  -משתתף).

ב .המשתתפים יפעלו לפי הוראות סעיף  3להלן.

 .3הגשת מועמדות לתחרות ודרישות השתתפות
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

תקנון התחרות יפורסם באתרים .החל ממועד פתיחת התחרות ועד לסגירתה
יוכל כל משתתף להגיש את מועמדותו לתחרות על ידי שליחת תג משימה
בעיצוב מקורי לתיבת הדואר האלקטרוני patch.most@gmail.com :תוך
ציון שם מלא ומספר טלפון נייד.
על תג המשימה לספר את סיפור הלוויין ונוס ולייצג את רוח המשימה .על כל
משתתף לעיין בחומר על ונוס ,לגבש מסר מפתח ולעצב לפיו את התג.
תג המשימה צריך לעמוד בכללים אלו:
 .1התג לא יכלול תכנים מיניים ,פרובוקטיביים ,בלתי נאותים ,פוגעניים,
מעליבים ,אלימים ,גזעניים וכל תוכן בלתי ראוי אחר.
 .2העיצוב הוא עיצוב מקורי של המשתתף שנעשה על ידו בלבד ונמצא
בבעלותו המלאה והבלעדית.
 .3העיצוב ייעשה ברזולוציה של  300 dpiלפחות שתאפשר הדפסתו באיכות
גבוהה אם ייבחר.
 .4התג יכלול את הסמלילים ('לוגואים') של סוכנות החלל הישראלית ISA
וסוכנות החלל הצרפתית  CNESהשותפות במיזם.
 .5התג יכלול היבט כלשהו הקשור לישראל ולצרפת.
 .6על התג להיות אוניברסלי ,ברור ומובן לאנשים בעולם כולו בלא מגבלות
תרבות ושפה.
 .7כל כיתוב על התג יהיה בשפה האנגלית.
 .8בתג תצוין השנה .2017
 .9גודל התג לא יעלה על  10 x 10ס"מ.
המלצות לעיצוב התג:
עיצוב תג המשימה צריך להיות פשוט וגרפי כמעט כמו קריקטורה או
קומיקס ולא לכלול יותר מדי פרטים ורכיבים גרפיים.
כל תג משימה שיגיע ייבדק על ידי המשרד לעניין עמידה בכללים המפורטים
לעיל .עיצובים שלא יעמדו בכללים ייפסלו מהשתתפות בתחרות .הודעה על
כך לא תימסר למשתתף.
משתתף רשאי לשלוח לתחרות לכל היותר שלושה תגי משימה.

ז .משתתף רשאי לוותר על השתתפותו בתחרות עד למועד סגירת התחרות על
ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת.patch.most@gmail.com :
ח .המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות כל שימוש בתגי המשימה שיישלחו
אליו מלבד שימוש מסחרי ,בלא מתן תמורה .שימוש זה עשוי לכלול ,בין
השאר ,הצגת תגי המשימה באתרים ,פרסום העיצוב בכלי התקשורת
הפופולריים במסגרת כתבה הקשורה למשרד המדע ,לסוכנות החלל ו/או
לתחרות ,פרסום תגי המשימה במסגרת תצוגה וכד'.
ט .המשרד אינו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף בקשר עם התחרות או כל עניין
הקשור או הנובע ממנה ,לרבות תקלה טכנית מכל סוג שהוא או כל מעשה או
מחדל ,ובלבד שנעשה בטעות ובתום לב ,אשר בגינו נמנעה ,התעכבה או
שובשה עשיית פעולה כלשהי במסגרת התחרות .בכל מקרה לא תהווה
השתתפות או אי השתתפות בתחרות עילה לכל תביעה או טענה או דרישה
כנגד המשרד בגין נזק שנגרם למשתתף או לכל גורם אחר.
י .שליחת תג המשימה לדואר האלקטרוני לעיל מהווה הסכמה מצד המשתתף
לכל תנאי תקנון זה.

 .4בחירת הזוכים ואמות המידה
א .לאחר סגירת התחרות תיבדק עמידתם של תגי המשימה שהתקבלו בדרישות
סעיף  3לעיל .תגי משימה שאינם עומדים בדרישות  -ייפסלו.
ב .תגי המשימה יועלו לדף הפייסבוק .אם יתקבלו במשרד יותר מ 30-תגי
משימה ייערך לתגים מיון מקדים בידי חבר השופטים המצומצם ,כמפורט
להלן ,בהתאם לקריטריונים הבאים :איכות העיצוב ,התאמת תג המשימה
למשימת ונוס ומידת היותו יצירתי 30 .תגי המשימה שידורגו בניקוד הגבוה
ביותר יועלו לדף הפייסבוק.
ג .במשך כשבוע יוכל ציבור הגולשים להצביע לתגי המשימה שהועלו לדף
הפייסבוק באמצעות סימון "לייק".
ד .המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול השתתפות של תג משימה בתחרות
אם נמצא כי שיטת ההצבעה פסולה וכי הצביעו לו משתמשים פיקטיביים.

ה 10 .תגי המשימה שיקבלו את מספר הלייקים הגדול ביותר יעלו לגמר
ושמותיהם יתפרסמו באתרים ,ובתנאי שהמעצבים יחתמו על טופס מתאים
שיכין המשרד.
ו .מתוך  10תגי המשימה הזוכים יבחר חבר השופטים תג משימה אחד למקום
הראשון ,אשר יזכה לדירוג הגבוה ביותר על פי הקריטריונים הבאים :איכות
העיצוב ,התאמת תג המשימה למשימת ונוס ומידת היותו יצירתי .המשתתף
שייבחר יזכה בפרס כאמור לעיל.
ז .אין אפשרות לערער על החלטת חבר השופטים.
ח .חבר השופטים רשאי להמליץ בפני המשרד שלא לתת פרס אם סבר שלא
הוצגו בפניו תגי משימה ראויים.
 .5חבר השופטים
א.

ב.
ג.
ד.

מנכ"ל משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל (להלן  -המנכ"ל) ימנה את חבר
השופטים בתחרות אשר יורכב ממנהל סוכנות החלל הישראלית ,נציג
סוכנות החלל הצרפתית ,מעצב מקצועי ומנהלת הניו מדיה מטעם המשרד
(להלן  -חבר השופטים).
חבר השופטים יפעל באופן עצמאי ,מקצועי ושוויוני.
חבר השופטים יתעד את החלטותיו ואת הנימוקים להן.
אם יהיה צורך לקיים הליך מיון מקדים ,כאמור בסעיף  .4ב לעיל ,ימנה
המנכ"ל חבר שופטים מצומצם אשר יורכב מעורך אתר סוכנות החלל
הישראלית ,מעצב מקצועי ומנהלת הניו מדיה במשרד .על חבר השופטים
המצומצם חלות הוראות תקנון זה הנוגעות לחבר השופטים בהתאמות
הנדרשות.

 .6הוראות החלות על חבר השופטים
א .לא יתמנה לחבר השופטים אלא מי שמתחייב לקיים הוראות תקנון זה.
ב .חבר בחבר השופטים לא יהא נתון בחשש לניגוד עניינים .אם יתעורר חשש
כאמור בכל שלב של הליך מתן הפרס ,יתפטר אותו חבר או יפעל על פי
הנחייתה של היועצת המשפטית של המשרד.
ג .המנכ"ל רשאי להעביר חבר בחבר השופטים מתפקידו ,באישור היועצת
המשפטית של המשרד ,בהתקיים מצב של חשש לניגוד עניינים ,בהתקיים

נסיבות שמפאת מהותן ,חומרתן או נסיבותיהן אין החבר ראוי או אינו
מסוגל להמשיך ולשמש בתפקידו ,או בהתקיים נסיבות כאמור שבהן המשך
כהונתו עלול לפגוע במעמד התחרות .במקרה זה ימנה המנכ"ל באישור
היועצת המשפטית של המשרד אדם חלופי לחבר השופטים.

 .7נהלים כלליים
א .המשרד רשאי לבטל תחרות זו בכל עת ואינו מתחייב לבחור בזוכים כלשהם
ו/או להציג עיצובים כלשהם.
ב .המנכ"ל יהא רשאי לתקן תקנון זה מעת לעת באישור היועצת המשפטית של
המשרד.

