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 כתב הסכמה
 2019לשנת  ILDCלמתחרה באירוע גביע ישראל בריקודים לטיניים  

 הטקסט מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים

 
כל  ILDC, שפורסם באתר גביע ישראל  2019עפ"י התקנון של גביע ישראל בריקודים לטיניים לשנת 

הרקדנים המעוניינים להתחרות מחויבים לחתום על הסכם השתתפות מול החברה המארגנת ומפיקה 
(. על 515326437חברת אמילי הפקות בע"מ )ח.פ.  -את  תחרות גביע ישראל בריקודים לטיניים  

רים, פרט להיכרות עם התקנון, הנ"ל יש לאשר כתב ההסכמה המופיע להלן, והוא מהווה המתח
 התחייבות בלתי חוזרת של המתחרה מול הפקת התחרות ויהווה תנאי להשתתפותו בתחרות.

 
 ILDC, המפורסם באתר גביע ישראל 2019הנני מאשר כי קראתי את התקנון המעודכן לשנת  .1

הבנתי את כל חוקי האחריות ואני מוכן להשתתף  - www.israelatincup.co.ilבכתובת 
 בתחרות עפ"י כל הכללים הרשומים בו. 

 
ותי בגביע ישראל, מחייבת אותי בנוסף לכללים המפורטים בתקנון אני מאשר כי עצם השתתפ .2

)או בכל מועד אחר שייקבע  6.11.19לנוכחות ועמידה בזמנים ביום התחרות המתוכנן לתאריך 
 (.ILDC- Israel Latin Dance Cupע"י ההפקה ויעודכן בעמוד הפייסבוק 

 

המדינה הנני מתחייב בעדכון בהודעה מראש אודות כל פעילות תחרותית שלי מחוץ לגבולות  .3
(. הודעה זו תועבר למייל 2020עד לתחרות גביע ישראל )במהלך השנה הקרובה 

israelatincup@gmail.com   התחייבותי זו תקפה בין אם אני נוסע מיוזמתי לתחרות ובין אם
 אני נוסע עם משלחת.

 
מחייבת אותי להיות חלק  ILDCכל פעילות תחרותית בינלאומית מטעם ארגון גביע ישראל  .4

 משלחת ולייצג את מדינת ישראל ולפעול עפ"י הכללים שלהלן:מה
i)  מפגש לקראת  -עדכונים טרם הנסיעה ייעשו במסגרת מפגש בו אני מחויב להשתתף

נסיעה של משלחת ישראל לתחרות בחו"ל. המפגש יאורגן ויתואם מבעוד מועד ע"י אבי 
 .ILDCניניו או מי מטעמו בשם ארגון גביע ישראל 

ii) ורטאי הנני מחויב להתנהגות נאותה וייצוגית כשגריר תרבות של מדינת ישראל וכספ
 המייצג את ישראל בחו"ל.

iii)  עלי לעמוד לרשות פעילות הארגון בחו"ל ולסייע במידת הצורך בקיום הופעה באירועים
הקשורים לפעילות הארגון בחו"ל לרבות מיזמים שמטרתם הידוק הקשרים עם גורמים 
בחו"ל על רקע תרבותי, אירועי גיוס תרומות לארגון, במסגרת אירועי מחווה של הארגון 

 גופים התומכים בו וכל מאורע אחר אליו אדרש.ל
iv)  אני מסכים לפעול בהתאם לתנאים שיובאו לידיעתי לפני או אחרי התחרות בארץ וטרם

ארגון גביע  -נסיעתי לחו"ל ולשתף פעולה ביוזמות ודרישות מצד נותני החסות של התחרות 
ניים בישראל )ע"ר ,הקרן לקידום ספורט הריקודים הלטי ILDCישראל בריקודים לטיניים 

( נוסף לאירוע וכל נותן חסות )בין אם מסחרי או לא( , בארץ ו/או במשלחת  480151119
 בחו"ל.

v)  4בהמשך לסעיף-iv  אני מסכים להיות כפוף ללוח זמנים שיוגדר ע"י נציג הארגון ולהתייצב
בכל פעילות ובכל מקום בהם אדרש להתייצב לרבות נוכחות במקצים של חברי המשלחת 
הישראלית בתחרות, קבלות פנים מאורגנות, ארוחות ערב, מפגשים חברתיים של 
המשלחת, צילומים רשמיים, ראיונות לכלי תקשורת זרים וכל פעילות דומה אחרת 

 שאתבקש לגביה לפני נסיעתי, בזמן שהותי ולאחר חזרתי מחו"ל.
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vi) ע"י ארגון גביע  החל מרגע הנחיתה בחו"ל עלי ללבוש את "מדי הנבחרת" שיסופקו לי
ישראל אלא אם כן אושר אחרת באופן מפורש ע"י ראש המשלחת או מי מטעמו, גם בזמן 
שהותי ב"אזורי התחרות" בחו"ל עלי ללבוש את מדי הנבחרת, כך גם באירועים ובפעילויות 

( בהם יהיה עלי לקחת חלק כנציג של המשלחת,  4ivוסעיף   iii-4וכל יוזמות אחרות )סעיף 
 כן נאמר לי באופן מפורש אחרת. אלא אם

 
ידוע לי כי אי עמידה בדרישות הנ"ל הינם הפרה של הסכם ההשתתפות בתחרות גביע ישראל  .5

ILDC  הפרה שעשויה לפגוע רטרואקטיבית בתואר בו זכיתי, פגיעה בהשתתפותי בגביע העולם
או  ILDCופסילתי מהשתתפות בשנים הבאות במסגרת התחרויות שיופקו מטעם גביע ישראל 

 יעבוד בשיתוף. ILDCבמסגרת תחרויות פנים ארציות אחרות איתן ארגון גביע ישראל 
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 כתב ויתור
 2019לשנת ILDCלמתחרה באירוע גביע ישראל בריקודים לטיניים  

 הטקסט מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים

 המופקת"( התחרות" – להלן) 2019 לשנת ILDC  לטיניים בריקודים ישראל גביע בתחרות השתתפותי במסגרת

 לפי) וכן מאשר, מצהיר הנני "(,ההפקה חברת" להלן) 515326437 פ.ח – מ"בע הפקות אמילי חברת ידי על

 :כדלקמן, חוזר ובלתי מוחלט באופן, ומתחייב מסכים( העניין

הריני לאשר בזה את הסכמתי להשתתף, ברצוני וביוזמתי, בתחרות גביע ישראל בריקודים לטיניים  .1

 .2019לשנת 

 

את הריני  מאשר, כי ידוע לי שחברת ההפקה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לתעד  .2

 השתתפותי בתחרות ובאירועי התחרות ובכל מאורע הקשור בה.

 

הנני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, להקלטה, לשימוש, לשימוש חוזר על ידי חברת ההפקה,  .3

 הביוגרפיבקולי, מעשיי, קטעי הריקוד שלי על הבמה ומחוצה לה, דמותי, שמי, המראה שלי והחומר 

בכל זמן בעתיד בכל רחבי העולם )לרבות מדיה דיגיטאלית(  שלי, בכל אמצעי תקשורת בה תבחר

במסגרת התחרות או בקשר אליה וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי 

 וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.

 

יות, הנני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי לחברת ההפקה תהא הבעלות הבלעדית של כל הזכו .4

זכויות הקניין והאינטרסים בכל החומרים של התחרות, לרבות, מבלי להגביל, כל צילום או הקלטה 

מכל סוג שיצלמו אותי מטעם חברת ההפקה, בקשר לתחרות. וכל הזכויות בחומרים אלה וכלפיהם, 

לרבות, מבלי להגביל, הזכות להשתמש בחומר ובדמותי כאדם המשתתף בתחרות בכל אופן ובכל 

צעי תקשורת בכל זמן בעתיד בכל רחבי העולם )לרבות מדיה דיגיטאלית(, וכל זאת ללא צורך אמ

 בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מסכים עוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי חברת ההפקה  .5

רשאית להשתמש בדמותי, בשמי, ובקטעי הריקוד שלי בקשר לקידום מכירות, פרסום, שיווק, תהיה 

גיוס תרומות שיועדו לתמיכה בענף התחרותי, גיוס חסויות, בכל דרך שהיא, ללא צורך בקבלת כל 

 הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.

 

יש לי זכות מלאה ובלעדית להעניק ולהעביר את הזכויות אשר מועברות הנני מצהיר ומתחייב כי  .6

 בכתב ויתור זה. 

 

הנני מסכים ומתחיב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי חברת ההפקה לתוצאות כל  .7

פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי מהם ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי 

התחייבותי להשתתף בתחרות ולקחת חלק באירועי התחרות, וכי האחריות המלאה בגין  קיום

השתתפותי בתחרות ובאירועי התחרות מוטלת עלי בלבד, וכי המפיקים או מי מהם ו/או מי מטעמם 

 לא יישאו בכל חבות ו/או אחריות בגין כך. 

 

הנני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר לפצות את חברת ההפקה ו/או מי מטעמה בגין כל  .8

פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ואשר אני 

אחראי להם כאמור בכתב ויתור, בתקנון ההשתתפות המפורסם באתר ובכתב ההסכמה במסמך זה, 

ו/או על פי דין, וכן אשפה את חברת ההפקה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שתשלם או תחויב לשלם 
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בעקבות או בקשר עם דרישה או תביעה שתוגש כנגדה ואשר האחריות 

בגינה מוטלת עלי כאמור בכתב ויתור זהו/או על פי דין )לרבות, למניעת ספק, 

ויות צד שלישי כלשהו, לרבות דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בגין הפרת זכ

הפרת זכויות קניין רוחני(, ובכלל זה אשפה את חברת ההפקה בגין כל הוצאה שתוציא או שתחויב 

 להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כאמור.

 

 

 

 

 

 

בקשר עם השתתפותי הנני מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה,  .9

בתחרות, ובכלל זה בגין אי קיומה, בגין כל אירוע אשר יגרום לנזק גופני ו/או נפשי ו/או כלכלי, ישיר 

או תוצאתי שמקורו בהשתתפותי בתחרות ובאירועים הקשורים בה. אלא אם כן הנזק נגרם מעל לכל 

 ספק כתוצאה ישירה מהתרשלות ההפקה בקשר עם השתתפותי בתחרות. 

 

לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר כי קטעי הריקוד אותם אני עתיד לבצע על הבמה או מב .10

מחוצה לה במסגרת התחרות מורכבים מתנועות ומהלכים תנועתיים אשר יש לי את המיומנות לבצע 

והנני נושא בכל האחריות לביצועם ומוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או דרישה 

ו/או טענה, בקשר עם ביצוע קטעי הריקוד והשתתפותי בתחרות,  בגין כל אירוע אשר יגרום לנזק 

 גופני או נפשי, ישיר או תוצאתי שמקורו בביצוע קטע ריקוד ו/או בהשתתפותי בתחרות.

 

הנני מאשר כי אי עמידה בהתחייבויות שלי כמתחרה במסמך זה מול הפקת התחרות עשויה גם לפגוע  .11

בשנים הבאות, להביא לפסילת התואר  ILDCי בתחרות גביע ישראל בריקודים לטיניים בהשתתפות

הרשמי אם קיבלתי, לביטול זכותי לפרס ו/או לתמיכות כאלה ואחרות בהמשך פעילותי התחרותית 

 בארץ ו/או בחו"ל במידה ואהיה זכאי להם, כל זאת בנוסף לאמור לעיל.

 

זה, כדי לגרוע מאיזו מהצהרותיי או מהתחייבויותיי כלפי אין, ולא יהא, בחתימתי על כתב ויתור  .12

המפיקים או מי מהם, בהתאם לתקנון התחרות המופיע באתר התחרות ולכתב ההסכמה המוצג לי 

 במערכת הרישום אלא להוסיף עליו.

 

כל האמור בכתב ויתור זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף  .13

 מין נקבה משתמע. 

 

אף ויתור או הקלה מצד המפיקים, או מי מהם, בעניין אלו מהתנאים או הוראות כתב ויתור זה לא  .14

ו בקשר לכתב ויתור זה, יהווה תקדים למקרה אחר, ולא יהיה שום תוקף לשום ויתור או הקלה שנעש

 אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

 

על כתב ויתור זה יחולו דיני מדינת ישראל, הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות  .15

שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מכתב ויתור זה, לרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, 

יפו, לפי סמכותם העניינית, ולהם -נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביבביצועו ו/או הפרתו, תהא 

 בלבד.

 

לעיל בקשר לעניינים  14הריני מסכים להיות כפוף לסמכותם של בתי המשפט האמורים בסעיף  .16

האמורים בו. הריני מוותר באופן בלתי חוזר על כל התנגדות שעשויה להיות לי בהווה או בעתיד 

משפט האמורים כפורום הנאות לשימוע ופסיקה בהליכים וליישב כל סכסוכים בעניין מינוי בתי ה

והנני מסכים שלא לטעון כי בית משפט כאמור אינו מהווה פורום נאות או מתאים. הריני מקבל ומאשר 

כי הפנייה לסמכות השיפוט של בתי המשפט האמורים לא תגביל )ולא תיחשב כאילו היא מגבילה( את 
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או מי מהם לנקוט נגדי בצעדים בכל בית משפט מוסמך זכויות המפיקים 

אחר בכל תחום שיפוט שהוא )בישראל או מחוצה לה(, וכן כי נקיטת הליכים 

בתחום שיפוט אחד או יותר לא תבטל את ההליכים בכל תחום שיפוט אחר )בין 

 אם במקביל ובין אם לאו( אם ובמידה שהדבר מותר על פי דין.

 

כתב ויתור זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי  במידה והוראה מהוראות .17

תקפה ו/או כאינה ניתנת לאכיפה, בכל שטח שיפוט שהוא, אזי אותה הוראה תהיה בטלה באותו שטח 

שיפוט רק כמידת בלתי החוקיות ו/או חוסר התקפות ו/או אי יכולת האכיפה של אותה הוראה באותו 

יה לכך השפעה על יתר ההוראות בהסכם ומבלי שתהיה בכך קביעה כי הסכם שטח שיפוט, ומבלי שתה

זה או כל הוראה אחרת בהסכם אינם תקפים, אינם חוקיים או אינה ניתנים לאכיפה בכל שטח שיפוט 

 אחר.  

 

 
 


