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שעות.8במשךאחד,
של)foyer(הפעילותברחבת11.8.2021ד'ביוםתתקייםלופאתוןתחרות:התחרותומיקוםמועד.2

ישראל.יפו,אביבתל,5הארבעהרח'ת"א,סינמטק
.10:00בשעההתחרותהזנקת

,2021יוליחודשבמהלךקוראקולשלפרסומועםתיפתחלופאתוןלתחרותההרשמה:הרשמהמועדי.3
.23:59בשעה3.8.2021בתאריךותסתיים

)580542629(ע.ר.האנימציהמקצועותאיגודשלמשותףמיזםהנהלופאתוןתחרות:האירועהפקת.4
(ע.ר.קומיקס וקריקטורהאנימיקס - הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה,(להלן" האיגוד") ושל

אנימיקס")."פסטיבל(להלן)580686178

אנימציה מקצועיים ו/או סטודנטיםיוצרי ויוצרותשאים.ות להגיש מועמדות להשתתפות בלופאתון:ר.5
וכיו"ב.בתחום, לרבות אנימטורים.ות, אמני.ות מושן גרפיקס, גרפיקאים.ות

טופס ייעודי אשר יפורסם ויופץ ע"י: ההרשמה להשתתפות בתחרות תתבצע באמצעותאופן ההרשמה.6
האיגוד.
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משתתפים בצוות).
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המתנה.
הפקתתפנההראשית,המועמדיםברשימתמהרשומיםמיע"יהשתתפותביטולשלבמקרהג.7

בפרויקט.הפרויקט למועמדים מתוך רשימת ההמתנה ותציע להם להשתתף

הנחיות ההשתתפות בתחרות:.8
המתחילאנימציה(קטעאנימטיבילופליצירתשעות,8שלזמןמסגרתתעמודבתחרותלמשתתפים

אנימטיביתטכניקהבכלהלופאתלייצרניתןלפחות.שניות)2(שתישלבאורךהפריים),באותוונגמר
וכיו"ב).שבה יבחר המשתתף (לרבות: דו מימד, תלת מימד, סטופ מושן,

ביוםהמתחריםלכלליימסרוהתוכןהנחיותשווים,תחרותתנאיעללשמורמנתעלתוכן:הנחיותא.8
נוספיםואלמנטיםכללינושאחלוקתבאמצעותבבוקר,10:00בשעהההזנקהבמעמדהתחרות,
בהגרלה.



סאונד.לכלולנדרשתאינההעבודהב.8

. ניתן להביא כלהמשתתפים בלבדהבאת הציוד הדרוש ליצירה הינה באחריות:ציוד ועזרים טכניים.9
דפי ציור, שולחן אור, ציוד סטופ-מושןציוד העולה על רוחכם, לרבות מחשבים, לוחות גרפיים (סינתיק),

לשימושם האישי. לכל צוות תוקצהיותרעל המשתתפים להביא מפצל חשמל אחד אווכיו"ב. בנוסף,
יותר מנקודת חשמל אחת לצוות.נקודת חשמל אחת לפחות. הפקת האירוע אינה מתחייבת לספק

מיחשמל,נקודתהצוות,חבריכמספרכיסאותשולחן,למשתתפים:לספקמתחייבתהאירועהפקתא.9
שתייה, קפה (בעמדת קפה משותפת לכל הצוותים), ארוחת צהריים.

בבוקר.8:30מהשעההחלשלהםהעבודהעמדתאתולהקיםלהגיעיוזמנוהתחרותמשתתפיב.9

מהשעההחלותתאפשר,פיקסלים1080X1080ריבועיבגודלH.264בפורמטתתבצעהלופיםהגשת.10
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א. העלאת הסרטון לתיקייה או מייל שיסופקו ע"י הפקת הפרויקט.
ע"י הפקת הפרויקט.ב. העתקת הסרטון לכונן נייד שיועבר בין המחשבים השונים

לגופהתישקלנההארכותמעבודתם.כליללחדולהמשתתפיםיונחובדיוק18:00בשעההתחרות:סיום.11
תעשההאירועהפקתדקות.30מ-למעלהשלהארכהתאושרולאלנסיבות,ובהתאםדרישהכלשל

מעת לעת, אך ניהול הזמנים הינוכמיטב יכולתה לתזכר בקול רם את המשתתפים לגבי הזמן הנותר
בתחרות מתקיימים אירועיםבאחריות המשתתפים בלבד. המשתתפים מודעים לכך שבזמן השתתפותם

ושהשתתפות באירועים אלו לא תצדיקנוספים בפסטיבל אנימיקס במסגרת יום האנימציה הישראלית,
מתן הארכה.

מהתמודדותתיפסלהשתתפותם,18:00לשעהמעברהארכהאישורללאהעבודהאתשימשיכוצוותים
על פרסי התחרות.

בחלל שייקבע בהמשך, בסינמטק.מיד עם סיום התחרות ועד לסיום יום הפסטיבל, יוקרנו הלופים

מקצועי של שלושה שופטים, לפחות שניים: שיפוט הלופים יתבצע ע"י חבר שופטיםבחירת הלופ הזוכה.12
האיגוד.מהם בעלי מקצוע מתחום האנימציה. חבר השופטים ימונה ע"י

שייערך,2021אסיףפרסיטקסבמסגרתתימסרהזוכההלופעלההודעההזוכה:הלופעלההודעה.13
12.8.2021בתאריךהאירוע,למחרת

1,200שלכספיערךשווהבפרסאוכספיבפרסייזכוהתחרותמצטייןבתוארהזוכההלופיוצרי:פרסים.14
לפני יום התחרות. ככל שתקציבשבוע לכל המאוחר. הפקת התחרות תפרסם את הפרסלפחותש"ח

השני והשלישי.האירוע יאפשר זאת, יחולקו פרסים גם ללופים הזוכים במקום
מוגבל בתוצרי התחרות לצרכים שיווקיים: הפקת האירוע תורשה לעשות שימוש בלתישימוש בתוצרים.15

בלתי מוגבלת, ובלבד שהשימוש בסרט לאואחרים, וכל שימוש סביר נוסף העולה על הדעת, לתקופה
עם זאת, כל שימוש בסרטים שיוגשו ייעשה תוךיכלול ניצול של הסרט למטרות רווח אישי של מאן דהוא.

45ס'מתוקףליוצר/תהמוקניתהמוסריתלזכותבהתאםוזאתהסרט,ליוצר/תמלא(מזכה)קרדיטמתן
הסרטיםשלבפרסוםכיהאירועהפקתמתחייבתבנוסף.2007התשס"ח-יוצריםזכותלחוק46וס'

ייכלל הקרדיט ליוצרים בגוף הטקסט.בפלטפורמה מבוססת טקסט, דוגמת עיתונות או מדיה חברתית,
הזכות ליצירה נגזרת (רימייק, ריבוט,העברת זכויות השימוש כמפורט לעיל לא תכלול העברה של

אדפטציה וכיו"ב), אשר תישאר בידי היוצרים.
למגדר אחד בלבד.תקנון זה פונה לכל המגדרים, גם היכן שלשון הפנייה ממוענת.16
ברור באמצעות דואר אלקטרוני לכל הנרשמיםייתכנו שינויים לתקנון זה, ואולם כל שינוי יתוקשר באופן.17

להשתתפות בתחרות, בין אם ישתתפו בה ובין אם לאו.


