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2018 בדצמבר 31 תאריך אחרון להגשת מועמדות לתחרות הינו  
  

  נא למלא את כל הפרטים

  

  .................................................... שם משפחה באנגלית ..................................................................................................... שם באנגלית 

   ................................................................................................................................................................................................. עיר

   .............................................................................................................................................................. שם בית הספר| שם בית העסק 

  ............................................................................................................................................................ בית עסק| מגורים , כתובת מלאה

  ...................................................................... email ................................................... טל ................................................... טל נייד 

   ............................................................................................................................................... - שם מלא בלועזית לתעודה - שדה חובה 

Facebook - .....................................................................................................................................................................................   
 

 
LADIES NAILS 

 קטגוריות עיצוב וטיפוח הציפורניים
 אין הגבלת גיל

  

 

 
והנני מאשר  Cosmobeautyובמסגרת אירוע  ISRAEL Cup 2019עם חתימתי במסמך זה הנני מאשר כי קראתי בעיון את תקנון ההשתתפות בתחרות 

  )אישור תשלום+ אישור למתמודד ולדוגמנית : להגיש יחד עם טופס. (בחתימתי את השתתפותי
  

  .............................................................................................................. חתימת המתמודד ...................................... תאריך
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

₪ 400 □ Model Competitive Nail Sculpting / Acrylic 
₪ 400 □ Model Competitive Nail Sculpting / Gel 
₪ 400 □ Model Fancy French Manicure 
₪ 400 □  3D Design 
₪ 400 □  Fantasy Nail Design 
₪ 400 □  One Struck 
₪ 400 □  Hand Painting 
₪ 400 □  Mix Media 
₪ 400 □ Model Pedicure – Combine 
₪ 400 □ Model Classic Manicure 
₪ 400 □ Photograph 

Competition
Poster Competition  Hand Nail Art 

₪ 400 □  Decorative ornaments-bijouterie 

 
 כ קטגוריות השתתפות"סה 

 

 מ"כולל מעכ סכום "סה 
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Israel Cup 2019 
JANUARY 21, 2019 
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2018בדצמבר  31יך אחרון להגשת מועמדות לתחרות הינו תאר  
  

  נא למלא את הפרטים 

  טופס אישור למתמודד ולדוגמנית
  

  דוגמנית  מתמודד

....................................................................................... עיר

........................................................................................ שם

............................................................................ שם משפחה

.................................................................................... כתובת

.................................................................................. טל נייד

.................................................................................... טלפון

....................................................................................... פקס

................................................................................... ל"דוא

........................................................................................ עיר

........................................................................................ שם

............................................................................ שם משפחה

.................................................................................... כתובת

.................................................................................. טל נייד

.....................................................................................טלפון

....................................................................................... פקס

.................................................................................... ל"דוא

  
  
  

  אמנות האיפור, אליפות ישראל באמנות עיצוב השיערמסגרת ב )המשתתפים: הלןל(נית /ןהמתמודד והדוגמאישור 
ביעות כלפי מארגני האירוע או מי מטעמם ת, אין ולא יהיו בעתיד שום טענות למשתתפים .ISRAEL Cup 2019 -  2019והציפורניים לשנת 

הם ובכך כנגד מארגני האירוע  או בעקיפין יןבישיר )עמארגני האירו –בישראל  OMCציגי  נ  OIC ISRAELאיגוד  - מ “מוטיה רובין בע(
  .רשתות חברתיות ועוד, דפוס, אינטרנט, בכל אמצעי מדיה בהם הינם מופיעים וידאוהאו סרטי  מאשרים לשימוש והפצת תמונותיהם

  
לפרסמם , י המתמודד"ים ערשאים להשתמש בצילומים המצורפאירוע ישראל ומארגני ה OIC איגוד–מ "מוטיה רובין בע "תחרות התמונות"

   .לרבות רשתות חברתיות ועוד ,DVD CD, טלוויזיה,אינטרנט, דפוס: והצגתם בכלי התקשרות ובכל אמצעי המדיה לרבות
  

או לקיים את / להפקה קיימת זכות בלעדית וחד צדדית לדחות את מועד האירוע ו . התחרות םלקיובקטגוריה משתתפים  6מינימום : כללי
  . או תביעה כלפי ההפקה בעניין זה/ ם אחר וזאת משיקולים מקצועיים ואחרים של ההפקה ומבלי שלמשתתפים תהא כל טענה ו האירוע במקו

  
ה למסור את פרטי האישיים למאגר המידע של מ\םכמו כן הנני מסכי, מה/ומסכים ת/אשרמ, את התצהיר בעיון ה מטה קראתימ/םאני החתו

OIC ומסרוני ל"דואבאמצעות  פרסומיים לשם עדכונים ,מ"או מוטיה רובין בע ישראל SMS.   
  

  _________________________________________________________ תאריך

 

 ___________________________________________________________________________________ ת/המתמודדחתימת 

 

________________________________________________________________________________ דוגמן/  חתימת הדוגמנית
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OIC ISRAEL BANK INFORMATION 

Country Name must be mentioned on bank voucher 

סי ישראל.אי.פרטי חשבון הבנק או  

 
 
 
 
Motie Rubin LTD Israel - OIC ISRAEL 
15, Malkey Israel st, 64389 Tel-Aviv / Israel  
Fax: +972/3.6092111 
email: israoic@gmail.com 
 
Bank 
Mizrahi-Tefahot LTD  
71, Iben Gvirol st' 
Tel Aviv / Israel 
Phone: 972/3.72.55.412 
 
International Identification 
IBAN : IL340204210000000608989 
BIC-ADRESSE SWIFT : MIZBILIT 
 
Code Bancaire / Bank Code: 20 
Code Guichet / Counter Code: 421  
Numéro de compte/Account Number: 608989 

 
 פרטי כרטיס האשראי 

 
 

 ISRACARD      MASTERCARD   AMEX      VISA   
 
 

  ..................................................................................................................................... מספר כרטיס האשראי
 
 

  ........................................................................................................................... )ספרות 4 -3(מספר הביטחון 
 
 

  ................................................................................................................................................. תאריך תפוגה
 
 

  ..........................................................................................................  צוין על כרטיס האשראימשם מלא כפי ש
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השתתפותתקנון   
  אמנות האיפור והציפורניים, במקצועות עיצוב השיער אליפות ישראלבמסגרת  תקנון ההשתתפות

ISRAEL CUP 2019  
  COSMOBEAUTY 2019במסגרת אירוע אשר מתקיים 

  2019בינואר , 21 ךבתאריביום שני  
  
  

  :השתתפות תקנון
 ISRAEL Cup 2019  - השביעית אליפות ישראל 

 
הנקובים לצד כל  הרשמה בדמי כרוכה האיפור והציפורניים ,השיער עיצוב לאמני 2019לשנת  ישראל אליפות במסגרת השתתפות  .א

 ..israel.comOICwww שבאתר  וםרישהבדף  קטגוריה
  הציפורניים ובניית בעיצוב ולעוסקים למאפרים, השיער מעצבי לכל פתוחההינה  2019לשנת  ישראל אליפותהשתתפות במסגרת   .ב
   .ג

  
  :כללים

את טופס החוקים יש להוריד באתר . חובה על כל מתמודד לעיין ולהכיר את החוקים המקצועיים הנאכפים במסגרת התחרות  .א
israel.comOICwww. בתפריט יש ללחוץ על הורדות ולאחר מכן לבחור את תקנון האליפות. 

 . האליפות ותקנון כללים, הוראות אחר מילאולא  במידה משתתף של מעומדות לפסול רשאי ישראל OICאיגוד   .ב
 םבמשרדי או .israel.comOICwww המקצועי הנמצא באתר האינטרנט בכתובת פ לוח זמני התחרות המפורסמים בתקנון"יש לפעול ע  .ג

 .אביב- תל 159יגאל אלון  ברחוב
 מעת לעתלפנות אליו או מי מטעמו  מ"או למוטיה רובין בע ישראל OIC מאשר לאיגוד המתמודד ,זה רישום בטופס הפרטים עם מילוי  .ד

 . אירועים ועוד, הטבות, פרסומיםעל מנת לעדכן אותו ב -SMSאמצעות או בבמייל 
 .ת התפוצהבקש להסיר עצמו מרשימהמתמודד רשאי ל. מינון סביר של מיילים ומסרונים, ישראל ישמור על פרטיותו OICאיגוד 

 .יוחזרו לא הרישום ודמי יפסלי, שהיא סיבה מכל לאליפות יגיע לא או שיאחר מתמודד  .ה
 .המשתתף בתחרותאחר אדם באו \ו חיצוני גורםב להיעזר איןבאזור התחרות ! אישית הינה תהתחרו  .ו
 . עבודתם ביצוע לצורך ותכשירים מקצועיים אביזרים, דוגמנית :להביא המתחרים באחריות  .ז
 .מתמודדול לדוגמנית "משתתף רמספ" הקצאת לפני לזיהוי המתמודד זהות תעודת להביא יש  .ח
 מופיע בהם) וידאו \פוטו ( בצילומים להשתמש רשאים) מקיימי האליפות, מ"מוטיה רובין בע( ישראל OICוד איג כי אשרמ מתמודדה  .ט

, וידאו, ושימוש בכל אמצעי מדיה ציבור ויחסי פרסום לצורך ולדוגמנית למתמודד עקיף או/ו ישיר באופן הקשורות עבודותהמתמודד או ה
DVD ,CD ב"וכיוצ ברשתות חברתיות. 

י המתמודד "מ או מי מטעמם אחראים על צילומים או עבודות מצולמות הניתנות לה ע"או מוטיה רובין בע OIC ISRAEL איגודאין   .י
וידוע לו  מלאה לתמונות חריותמתמודד נושא אה ,'בהתאם לסעיף ח "POSTER" "עבודה מצולמת"תחרות התמונות המכונה במסגרת 

המתמודד נושא אחריות הבלעדית , ש כאלה האחראים על ביצוע התמונההשיער אם י מעצבהדוגמנית ו, המאפר, יש לציין את שם הצלםש
    .לתמונות ולאיכותן ולאישור השימוש בהם

 2019בינואר , 21 ךבתאריני ש ביום בבמה המרכזיתתקיים ת הזוכים על ההכרזה  .יא
או ברישום מוקדם באתר  רכישה בקופות התערוכהבדמי כרטיס הניתנים ל כרוכה הכניסה, מעודדים או משפחה קרובי להזמין ניתן לתחרות  .יב

www.OICisrael.com . 
 .ישראל OIC באיגוד חברות על מעידה ישראל באליפות שתתפותהה אין  .יג
 .לאיגוד הצטרפות טופס להגיש יש מפעילויות האיגוד וליהנות ישראל OIC באיגוד חבר להיות מנת על  .יד
 .התחרות ביום המתחרות הקטגוריות של השעות מערכת את לשנות רשאי ישראל מ"מוטיה רובין בע - OICאיגוד   .טו
 .באליפות מתמודדמתחרים לפתיחת כל קטגוריה  6מינימום   .טז
 האירוע את לקיים או/ו אירועה מועד את לדחות צדדית וחד הבלעדית הזכות אתם לעצמ יםשומר, מ"מוטיה רובין בע – ישראל OICאיגוד   .יז

 מ או מי מטעמם"מוטיה רובין בעישראל  OIC כלפי תביעה או/ו טענה כל שתהא מבלי, יםואחר מקצועיים משיקולים וזאת אחר במקום
 .זה בעניין

 . התחרות ביום שיתקייםזוכי התחרות  על ההכרזה לערב )בלבד ולדוגמנית מתמודדל( זוגי כרטיס כוללים לתחרות מתמודדה רישום דמי  .יח
 .ות האירועבקופ לרכוש רשאי המתמודד, ההכרזה לערב נוספים כרטיסים  .יט
 .לשנות מפעם לפעם את תקנון ההשתתפות צדדית וחד הבלעדית הזכות לעצמו את שומרמ "מוטיה רובין בע – ישראל OICאיגוד   .כ
 .הניקוד המתבצע באליפות הינו סופי ואינו בר ערעור  .כא
 .יפרסם את תוצאות התחרות באתר האינטרנט הרשמי של האיגוד ישראל OICאיגוד , לאחר קיום האליפות  .כב
 . והתחרות אישיים במתחם האירוע אינו אחראי על אובדן חפצים OICאיגוד   .כג
 .לזוכים במסגרת האליפות נותני החסותי "מתנות הניתנות ע אינו אחראי על OICאיגוד   .כד

 

  הנני מסכים לתנאים, עיינתי וקראתי            
  

  .............................................................................................................. חתימת המתמודד ...................................... תאריך


