
 "ממפים את הקורונה" התחרות תקנון

 .המינים לשני מיועד אך נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח זה תקנון
 
המשתתפים מתבקשים  לסטודנטים מיפוי   תחרות עורכת בירושלים העברית באוניברסיטה המחלקה לגאוגרפיה, .1

 . בישראל להכין מפות המתייחסות לכל היבט של הקורונה, אישי, מקומי, עירוני או ארצי
 .שופטיםה פרס, והקהל חביב: שני זוכיםבתחרות יש  .2
 ן בשתי הקטגוריותקום ראשולמ₪  500פרס כספי של  :בתחרות הפרסים .3

 בלבד! בבוקר 10:00עד שעה  3.6.20לתחרות עד תאריך מפות לב! ניתן לשלוח  שימו
 
 :השתתפות .4

בהודעה פרטית לפייסבוק  שישלחו העברית אוניברסיטהה של וסטודנטים סטודנטיות להשתתף םזכאי .א
 שמתייחסת לנושא הקורונה.ו םבעצמ שהכינו תדיגיטלי המפ יהמחלקת

מסמך גרפי דיגיטלי המתאר, בזיקה ברורה למשבר הקורונה, את המאפיינים של מפת קורונה מוגדרת כ .ב
כפי שנמדדו ו/או על פי חלק מסוים מפני כדור הארץ בתחום מדינת ישראל ושל העצמים הנמצאים בתוכו, 

 .האופן בו הם נתפסים

 תוכנת חישה מרחוק ,GIS( כלשהי מיפוי פלטפורמת באמצעותחייבים להכין מפה דיגיטלית  תתפיםמשה. ג
 וכד')

 מילים  50מפה עד ה תיאור , וכמו כןההתקשרות ופרטיממפה (ממפים) ה שם: אתהודעה ה בגוף לציין שי .ד
  800X600 מינימום של רזולוציהוב PDFיש לשלוח את המפה בפורמט  .ה
 .בלבד אחד שותף עדעם להגיש מפה משותפת  ניתן. ו
 .שתתףי לא – אחתממפה יותר  שלחיש סטודנט .בלבד  תמפה אח לשלוח יש .ז
בשעה  3.6.20בין התאריכים  מחלקהה של הפייסבוק בעמוד ,חלקן או כולן ,יפורסמו שישתתפומפות ה .ח

 . בתקופה זו ניתן לצבור לייקים לתחרות 'חביב הקהל'.  10:00, בשעה 7.6.20עד  10:00
 של זכויות מפר ואינ אוה וכימפה ב היוצרים זכויות בעל אוה כי מצהיר הסטודנטמחלקה ל מפהה במשלוח .ט

 יודגש. הפייסבוק עמוד לרבות פרסום למטרותמפות ב שימוש לעשות מחלקהל מאשר הסטודנט ג'. צד
 .בתחרות זכו לאמפות ש גם מפותה כל את לפרסם רשאית אוגרפיהמחלקה לגשה

 .יםהזוכ עם קשר המחלקה תצור התחרות עריכת לאחר .י
 

 :התחרות עריכת. 5
לפי כמות ופאנל שופטים (פרס 'השופטים')  ידי על ביותר ההטוב המפה  בחירת ידי על תיערך התחרות .א

 זה במעמד. המחלקה לגאוגרפיה מאנשי יורכב שופטים פאנל. )'חביב הקהל'(פרס  תקבל מפההלייקים שכל 
 .ההזוכ בחרי

 .שהיא סיבה מכל בתחרות זוכה אף לבחור שלא להחליט או דאח מזוכה יותר לבחור רשאיתמחלקה ה .ב
ארך מועד התחרות בעוד ובמועד סגירת התחרות, י 'חביב הקהל'במקרה של תיקו במספר הלייקים לפרס  .ג

 10:00בשעה  8.6.20שעות, עד  24
 :השופטים (פרס השופטים) הפאנל י"ע שיישקלו הקריטריונים בין .ד
 התחרות בכללי עמידה •
 רלוונטיות לנושא התחרות •
 עיצוב המרחבי וטכניקת הניתוח המרחביה איכות •
  מקורית חשיבה •
 . יצירתיות •

 
 :הזכייה מימוש .6

 הפרס את למסורמחלקה ה רשאית, ההודעה קבלת מיום שבועיים בתוך וזכיית את ממשי לא הזוכה באם .א
  ה.הלא וכן ,בתחרות השני למקום שהגיע לזוכה

 
 



 
 :כלליים תנאים. 7

 דעתה שקול פי על בתקנון או בתחרות חלקים לשנות או לבטל, הזכות את לעצמה שומרתהמחלקה  .א
 יםמהמשתתפ למנוע כדי בה יש אשר מניעה או הפרעה ,שיבוש ,תקלה חלה כי יתברר בו במקרה הבלעדי

  .אחרת מהותית סיבה מכל או/ו להשתתף היכולת את


