טופס הרשמה לכתב העת הספרותי "נוצה"
קדימה בית הוצאה בע"מ )"ההוצאה"(
פרטים
שם הילד:

שם ההורה המאשר:

טלפון נייד הורה:

ת.ז .ההורה המאשר:

מייל הורה:

כתובת:

 .1כתב העת "נוצה"
 .1אנו שמחים על הבחירה שלכם להצטרף לכתב העת "נוצה"" .נוצה" הוא מיזם חינוכי ,מבית ההוצאה הספרים "קדימה",
שנועד לטפח את כישורי הקריאה והכתיבה של ילדים בדרכם אל חטיבות הביניים.
 .2במסגרת המיזם ,יועלו אל אתר אינטרנט ייעודי ,יצירות ספרותיות ,פרי עתם של בני נוער בני  ,11-15ויעברו עריכה
מקצועית על ידי עורכי ההוצאה.
 .3כתב העת יודפס אחת לשנה )או במועד אחד בהתאם לשיקול דעת ההוצאה( ,ויאגד בו את הכתבים השונים שנשלחו אל
ההוצאה )שירה ,סיפורים קצרים ]עד שני עמודים[ ,מסות קצרות ]עד חצי עמוד[ ,קומיקס ועוד )להלן" :הגליון
השנתי"( .הגליון השנתי יופץ למכירה בחנויות הספרים ,זאת בהתאם לשיקול דעת ההוצאה.
 .2דמי הרשמה
 .4דמי ההרשמה לכתב העת ,הכוללים עריכה מקצועית ,איור ופרסום בכתב העת הנם .₪ 110
 .5דמי ההרשמה ישולמו בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט של הוצאת קדימה.
 .3הסכמת ההורים
 .6במסגרת טופס זה ,הנכם מאשרים ומסכימים בזאת ,כי כתב היד אשר יישלח להוצאה על ידכם הנו כתב יד מקורי של
ילדכם ,הוא אינו מועתק ואיננו מפר זכויות של צדדים שלישיים.
 .7כמו כן ,הנכם מאשרים לילדכם לשלוח אל ההוצאה את כתב היד ,ומעניקים בזאת להוצאה רישיון לא מוגבל בזמן,
לערוך את הטקסט עריכה מקצועית ,להדפיסו ולשלבו במסגרת הגליון השנתי של כתב העת ,אשר יופץ ויימכר בחנויות
הספרים השונות בהתאם לשיקול דעת ההוצאה.
 .8הנכם מאשרים כי ילדכם או אתם ו/או כל מי מטעמכם לא יהיה זכאי לכל תמורה ,תמלוגים או רווח מהגליון השנתי של
כתב העת וכי לא יהיו לכם כל טענות או דרישות כלפי ההוצאה.
 .9תנאים כלליים
 .10הדפסת הגליון מותנית ברישום של  30ילדים לפחות .במקרה של אי הרשמה ,יוחזר התשלום לנרשמים.
 .11ההוצאה תישא בכל הוצאות הוצאת הגליון והפצתו ,אשר יודפס במספר עותקים בהתאם לשיקול דעתה .שם הגליון,
מחירו ,מועד הוצאתו ,צורתו ,עיצובו ,שילוב האיורים בו ,סוג האותיות ,סוג הנייר וכיוב' ייקבעו על ידי ההוצאה .כל
הזכויות בגליון יהיו שייכות להוצאה.
 .12כלל הזכויות ההכנסות בגין מכירת הגליון יהיו שייכות להוצאה .הנרשמים יהיו זכאים לרכוש גיליון בהנחה של 15%
מהמחיר הקטלוגי בחנויות.

שם ההורה_________________ :
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