מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
אליפות הסייבר הישראלית – אירוע גמר וירטואלי – תחרויות אישיות – חשיבה חישובית ()Plathora
טופס הסכמה להשתתפות באירוע ולשילוב צילומי ילדים בפרסומים
תאריך___________:

לכבוד
משרד החינוך ו/או IATI
פרטי ביה"ס:

פרטי הילד/ה:
שם פרטי ומשפחה________________________ :
מספר תעודת זהות_______________________ :
שנת לידה______________________________ :
כתובת________________________________ :

שם בית הספר _____________________ :
יישוב ___________________________ :
כיתה ___________________________ :

חלק א'  -הסכמת ההורים:
משרד החינוך בשיתוף עמותת  IATIמפעילים במשותף מספר מיזמים לקידום החינוך הטכנולוגי ,ביניהם את התחרויות האישיות במסגרת
'משחקי הכתר' .אירוע הגמר הווירטואלי של התחרות יצולם וישודר ויהיה מסוקר על ידי התקשורת באמצעי המדיה השונים.
התמונות ו/או הסרטונים יוצגו בפרסומים הבאים:

.1

א.

באתרי האינטרנט של משרד החינוך בנושא החינוך הטכנולוגי-מקצועי.

ב.

בדף הפייסבוק של משרד החינוך ושל אליפות הסייבר.

ג.

בדפי מידע שיפיק משרד החינוך.

ד.

באתר .Skillz

ה.

בקידום האליפות בשנים הבאות.

אנו החתומים מטה מאשרים  /לא מאשרים (מחק את המיותר ) לבננו  /בתנו להשתתף באירוע הגמר הווירטואלי של תחרות 'חשיבה
חישובית' ( )Plathoraבמסגרת משחקי הכתר ,תוך הצטרפות לחדר וירטואלי בו תתקיים התחרות ותוך שבננו  /בתנו מצולמים במצלמת
הרשת בכל זמן התחרות.

.2

אנו החתומים מטה מסכימים  /לא מסכימים (מחק את המיותר) כי משרד החינוך  IATI /רשאים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בננו
 /בתנו בשלבי התחרות השונים ואף לשדרו בזמן אמת.

.3

אנו החתומים מטה מאשרים  /לא מאשרים (מחק את המיותר) לבננו  /בתנו להתראיין לסרטונים שמפיק משרד החינוך על הפעילות
בה הם משתתפים.

.4

אנו החתומים מטה מסכימים כי משרד החינוך  IATI /רשאים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בננו  /בתנו באירוע הגמר.

.5

במידה ובננו  /בתנו יזכו בפרס במסגרת תחרויות 'משחקי הכתר' ,אנו מסכימים לפרסם בנוסף לתמונת בננו  /בתנו גם את פרטיו/ה
האישיים ואת דבר הזכייה.

.6

אנו מאשרים לשלוח דוא"ל עם פרטי התחרויות ונהליהן לכתובות הדוא"ל המצורפות כאן.

.7

הסכמתנו זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום.

תאריך___________:
שם:

ת.ז.

טלפון:

-

 0דוא"ל:

@

חתימה:

שם:

ת.ז.

טלפון:

-

 0דוא"ל:

@

חתימה:

חלק ב' – הצהרת בית הספר
אני החתום מטה מצהיר בזה כי (נא לסמן : ) 
 החתומים מעלה הם הוריו  /האפטרופס.ים של התלמיד.ה שבנדון.
ידוע לי כי התלמיד עלה לגמר בתחרות אישית במסגרת 'משחקי הכתר' מבית  Skillzוכי הוריו אישרו השתתפותו בתחרות.
 התלמיד ישתתף בתחרות מתוך בית הספר ובית הספר יסייע לו במתן מחשב ,מצלמת רשת ,חדר מחשבים ו/או משרד ו/או כיתה.
 התלמיד ישתתף בתחרות מביתו או כל מקום אחר שהוריו יבחרו ,אך לא מתוך בית הספר .התלמיד יהיה משוחרר באופן מוצדק מהגעה
לבית הספר ביום זה.
שם:

ת.ז.

טלפון:

תאריך:

-

 0דוא"ל:

@

חתימה וחותמת בית הספר:

תפקיד:

