
                                   
 

  

  טקוויקשו
 תקנון - וני אנימציהתחרות סרט

בישראל והמרכז האקדמי ויצו חיפה מזמינים סטודנטים  Adobeנציגת ענקית התוכנה , קוויקסופט

להשתתף בתחרות סרטים קצרים בנושא החיים , מכל רחבי הארץ', ד-'קולנוע שנים ג/אנימציה/צילום/לעיצוב

מהווה כלי , חדשנית זו הפלטפורמ.  Adobeשל  LiveCycle -ה פלטפורמתבהשראת , בסביבה עתידנית

כחלק , מתקדם המקיים בפועל שמירה על סביבה ירוקה באמצעות טפסים אלקטרוניים בהתאמה אישית

 .אינטגראלי ממערכת ניהול המסמכים הארגונית

  

 מטרת התחרות

 .ךבזמן הרשמי המוקצב לשם כ,  שניות30 מינימום של באורך יצירת סרטוני אנימציה 

  

  נושא הסרטונים

ולייצר סרטים קצרים המאירים ומאיירים את ', סביבת החיים העתידנית'אנו מזמינים אתכם לקחת את רעיון 

 .הנושא דרך עיניכם

  

 קהל יעד

' בשנים ג, מכללה או מוסד לימודים מוכר אחר, רשאים להשתתף בתחרות כל סטודנט בכל אוניברסיטה •

 .בישראל) מודיואו בשנתיים האחרונות ללי(' או ד

 מייל אלב 'טופס הצטרפות והרשמה לתחרות'את הרשמה יש לשלוח לצורך  •

com.gmail@wizo.quickshot  משתתף התחרותחתום על ידי . 

בתנאי הוא הנושא באחריות לעמידת הסרטון ויוצריו , גם אם הוא מייצג קבוצה, החתום על הטופס •

 . התחרות

 .יש למלא ולשלוח את טופס ההשתתפות עד למועד ההזנקה •

יחד עם זאת למפיקי התחרות . הקבוצה המתמודדים ולשיקול דעתם בלבד/ באחריות היוצרוןתוכן הסרט •

כמו כן אם . פורנוגרפי או מציג מין בוטה וגרפי, לדעתם, שמורה הזכות שלא להקרין את הסרט אם הוא

אז על פי ,  גם אז–ארגון או קבוצה , מוסד, יא לשון הרע או פוגע בכבודו של אדםמוצ, הסרט משמיץ

 . וןשלא להקרין את הסרט, שמורה למפיקים הזכות, שיקול דעתם
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 לוח זמנים

 , )ההזנקה: להלן (12:00בשעה , 2010 במרץ 31, התחרות תחל ביום רביעי •

 ).שעת הסיום: להלן( 12:00בשעה  , 2010 באפריל 6, ותסתיים ביום שלישי •

ולהתעדכן  html.quickshot/il.ac.wizodzn.www://httpת  כנס לכתוביבמועד ההזנקה יש לה •

 . בכל דרך שמצאתם לנכוןסרטוןבאלמנטים החייבים להופיע ב

 .יפסלו, סרטונים בהם לא יופיעו אלמנטים אלו •

 .ם המוכנים יימסרו למרכז האקדמי ויצו חיפה לא יאוחר משעת הסיום שנקבעההסרטי •

 .סרטים שהוגשו לאחר שעת הסיום לא ישתתפו בתחרות הרשמית •

 כללים ליצירת הסרטונים

 במרץ 31, יום רביעי: בזמן שבין, על כל מרכיביו, סרטון האנימציה כולו חייב להיווצר מראשיתו ועד סופו •

  .12:00בשעה  , 2010 באפריל 6, יום שלישי 12:00בשעה , 2010

 . לא כולל כותרות וקרדיטים, חצי דקהשל מינימום הסרט חייב להיות באורך  •

 , שניות מסך שחור2לאחר מכן ',  שנ5-10במשך , קבוצה/ לפני הסרטון תופיע כותרת עם שם היוצר •

  . לאחר מכן הסרטון עצמו

 .  ניתן להוסיף בסיום הסרט תודות על פי הצורך •

טופ ס, תלת מימד, אנימציה קלאסית, הסרטון יכול להיעשות בכל טכניקה אנימטורית מקובלת לרבות •

מחשב ועוד ובלבד שנוצר בזמן התחרות /אנימציית פלאש, רוטוסקופינג, סטופ מושן צילומי, מושן

 .הרשמי

 . מאורכו לא כולל כותרות20%הסרטון לא יכלול קטעי וידאו בנפח של יותר מ  •

 Rapidshare:כגון נים יוגשו כעותק דיגיטלי אשר ישלח באמצעות שירות העברת קבצים הסרטו •

Yousendit  

ולהתעדכן  html.quickshot/il.ac.wizodzn.www://http כנס לכתובתיבמועד ההזנקה יש לה •

   בכל דרך שמצאתם לנכוןסרטוןבאלמנטים החייבים להופיע ב

 .יפסלו, סרטונים בהם לא יופיעו אלמנטים אלו •

המשתתפים בתחרות מתחייבים שיש בידיהם את זכויות השימוש עבור כל מוסיקה וסאונד המופיעים  •

 . בסרטון

 AVI: באיכות גבוהה בפורמטים   PAL 720 X 576 pixelעל כל הסרטים להיות מוגשים ברזולוציה של  •

(Divx) - MOV (H.264( 

 MB 100הסרט חייב להיות בנפח קטן מ  •

http://www.wizodzn.ac.il/quickshot.html
http://www.wizodzn.ac.il/quickshot.html


                                   
 

 

  

  

 שיפוט ופרסים

 .  סרטים שייבחרו מכלל הסרטים שהוגשו ועברו את המיון הראשוני20לועדת השיפוט יוגשו עד  •

ומורכב מאנשי מקצוע מוכרים ובכירים בענף , צוות השופטים נבחר על ידי המרכז האקדמי ויצו חיפה •

 . ונציגי חברת קוויקסופט

 Adobeנציגת , חברת קוויקסופטמטעם  ויוענק Adobe שלתכנות  המקומות הראשונים יזכו ב5 •

 :על פי הפירוט הבא, המרכז האקדמי ויצו חיפהו, לבישרא

 Adobe CS Design Premium -פרס ראשון  

 Adobe CS Design Standard -פרס שני  

 Adobe Photoshop -פרס שלישי  

 Adobe Lightroom -פרס רביעי  

ייבחר על ידי  -  Adobe Photoshop Elements + Premiere Elements   -' חביב הקהל'פרס  

 .הצבעת גולשים ברשת

 .ל" של הפרסים הנCommercialזוכים שזו להם השנה האחרונה ללימודיהם יזכו בגרסאות  •

 .ל" של הפרסים הנEducationalזוכים שאינם בשנה האחרונה ללימודיהם יזכו בגרסאות  •

  

  

  

 זכויות יוצרים 

למרכז האקדמי ויצו חיפה רישום לתחרות מסכימים בעלי זכויות היוצרים של הסרטון לאפשר עצם הב •

, אירועים חברתיים, מפגשים מקצועיים, להקרין את הסרט במסגרת הרצאותולחברת קוויקסופט 

או תמונות ממנו /סרט ושימוש באו /ל ו"  בארץ ובחו-פסטיבלים ותוכניות טלוויזיה שאינן למטרות רווח 

 .למטרת שידור במסגרות שונות לצורך יחסי ציבור ושיווק

 . מסכימים בעלי הזכויות כי הסרטון יופיע ברשת האינטרנט ויהיה פתוח להצבעות הקהל, כמו כן •

עותק של הסרט באיכות גבוהה  למרכז האקדמי ויצו חיפהים לספק /י זכויות היוצרים מתחייב/בעל •

 להקרנה 

  

  



                                   
 

  

 :ה ומתחייב כמפורט להלן/ם שליחת הסרט על ידך לתחרות הנך מצהירבעצ

שנוצר על ידך ואינו מפר כל זכות לרבות זכות , הינו סרט מקורי שלך, הסרט שהוגש על ידך לתחרות •

 .או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צדדים שלישיים/או לפרטיות ו/בעלות ו

קסופט ואת המרכז האקדמי ויצו יחברת קוו, התחרותת בזאת לפצות את הנהלת /הינך מתחייב •

או הליכים /או צעדים ו/או הוצאה שייגרמו למי מהם בגין כל טענה ו/בגין כל נזק ו, חיפה

או ההפצה של הסרט שהוגש /או הפרסום ו/משפטיים שיינקטו נגדם בהקשר זה בגין השימוש ו

 .על ידך

ם לאינטרנט וישתתפו בתחרות חביב אני מודע לכך שכחלק מהתחרות יועלו חלק מהסרטי •

 .ומסכים לכך, הקהל

 

 

 טופס הצטרפות והרשמה לתחרות
 .ת את כל האמור בו/הוראותיו מוסכמות עלי ואני מאשר, ת כי קראתי את התקנון במלואו/הריני מאשר

 

 ________________: שם מלא

 

 _____________: תעודת זהות

 

 _________________: חתימה

 

 .יש לצרף לטופס צילום של תעודת סטודנט או אישור לימודים מטעם מוסד מוכר! לתשומת לב

 .לחתום ולהוסיף את התעודה הנדרשת, למלא, יש להדפיס אותו, על מנת למלא את הטופס כהלכה •

 . ותוכנו פונה לשני המינים, התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד •


