
תנאים לקיום הופעה ב"בית היוצר" של אקו"ם
נא לקרוא בעיון רב את כל הפרטים!

בית היוצר הוקם על ידי אקו"ם ונמל תל אביב, כדי לספק בית חם ליוצרים ולאפשר לכם ליהנות מתנאים מצוינים, להעלות את היצירות המקוריות שלכם על הבמה
ולחשוף אותן לקהל. אנחנו אוהבים שיתופי פעולה בין יוצרים, מופעי חימום, רעיונות משוגעים וחיבורים חזקים לקהל. המקום נועד לשימוש חברי אקו"ם בלבד.

וברוקופאיקופהבאינטרנט,מוקדמתכרטיסיםלמכירתפלטפורמהותאורן,תאורההגברה,מערכתסאונדמן,תפעול,צוותעםאיש,144עדשלחללהואהיוצרבית
החומריםאתמקבליםואתםההופעותכלאתומקליטיםמצלמיםאנחנובנוסףאומנים.וחדרבברהנחה10%ישלמופיעיםונשנושים.אלכוהולקלה,שתייההמוכר

לשימושכם - לפעמים אנחנו גם מעלים שירים בודדים מההופעה ליוטיוב/פייסבוק של בית היוצר. כתבו לנו מראש במייל אם יש בעיה עם זה, ונדע לא להעלות.

הנוסחה הכלכלית שלנו: אתם קובעים את מחיר הכרטיס. כל הכסף מהקופה הולך ישירות אליכם. אתם עובדים קשה
.100₪היאוכו'),בנקאיותהעברות(קופה,הבירוקרטיותבכלהטיפולעלות.-לכםכדאיכרטיסיםקונהקהללהביא

התנאים לשימוש בבית היוצר
שימו לב, לא כל הופעה או פעילות מתאימים לבית היוצר. נא לקרוא בעיון רב את התנאים:

בית.בקהלהמקוםהנושא הראשון והחשוב מכולם הקהל: אתם צריכים לשאול את עצמכם אם יש לכם יכולת עצמאית למלא את.1
?הקהלעםשלכםהקשרטיבמה.בכללריקלאגםאבל,מדימלאלא.מלאדיכברזהאיש7060.איש144עדמכילהיוצר
שללותהפעיכלאתמפרסמיםאנחנו?השיווק שלכםיכולותמהן?תפוצהרשימתלכםיש?הדיגיטליתבזירהפעיליםאתםהאם

שאתםמהכללעשות!שלכם- ההופעהבלבדאחדבדבררקלעסוק"בית היוצר", כחודשיים לפני ההופעה. אתם מתחייבים בפנינו
פוסטים ממומנים, רשימות תפוצה, מיילים, טלפונים, פוסטרים, כל דבר,בפייסבוקאיבנט-שלכםלהופעהקהללהביאכדייכולים

להתחיל לעבוד ולא להמתין לרגע האחרון. הסעיף הזה מפורט. מרגע שקבענו את התאריך אתם חייביםבדעתכםשרק עולה
.לאאולכםזה מתאיםאםלנוותגידועצמכםעםכניםתהיו.שלכםהאחריותזו.שלנוהבסיסייםהתנאיםאלה.בכוונהוראשון

That’sאקו"םחברלהיותחייבבאירועהמרכזיהאמן.2 what we do-
בענייןופחותרובו המוחלט של החומר צריך להיות חומר מקורי. אנחנו מאד מקפידים על חומר מקורי וקידום יצירה מקומית.3

.בכךאותנולעדכןוישמבחינתנוכיףפחותכברזהבמופעקאבריםמשנייותר.קאברים
קדימה.חודשים3-מלאבד"כהיוצרביתשלהלו"זמראשזמןהרבהתכננו.4
.במינןמיוחדותמקוריות ויצירתיות יתקבלו בברכה, כמו חיבור בין יוצרים. זה המקום לשיתופי פעולה. זה הבית להופעות.5
נקנושכברהכרטיסיםביטולעמלותשלותשלוםהיוצרלבית500₪-שלבקנסאתכםיחייבהאחרוןברגעביטולהופעהביטול.6

ברגעהופעהשיבטלאומןמשמעו שלשה שבועות לפני המופע.' היא מילת המפתח. "רגע אחרון"אחריות! 'לבשימו.באשראי
.ממתיניםאחריםעשרות,ההופעותבלוחמשובציםכשאתם.ההופעותבלוחחדשמועדלקבליוכללאהאחרון

חישבו היטב האם אתם יכולים לעמוד בהתחייבויות המפורטות במסמך הזה? -

אחרי שקראתם את המסמך הזה בעיון רב, ואתם מקבלים את כל הכתוב בו ומוכנים לתנאים,
מצורף מסמך התחייבות. נא לחתום עליו ולהחזיר אלינו בסריקה במייל. חתימה על המסמך וקבלת

התנאים אינה מבטיחה שיבוץ שלכם בלוח ההופעות, אלא מכניסה אתכם למאגר הממתינים להופעות.

ועוד משהו אחד כדי שנוכל להמשיך להתקיים, לפרוח ולשגשג,
נשמח אם תעזרו לנו להפיץ את הבשורה על "בית -היוצר".

הצהרת האומן מול בית היוצר
לצורך תיאום הופעה שלי  (או של אומן אותו אני מייצג) ב"בית היוצר" של אקו"ם,
אני מצהיר בזאת שקראתי את מסמך ה"תנאים לקיום הופעה בבית היוצר" בעיון רב
וכל הכתוב בו מקובל עלי. אני מצהיר שהסעיפים הבאים ידועים לי וברורים לי, ואני

מתחייב לפעול על פיהם:

אני מצהיר בזאת שהמשתתף הראשי במופע הוא חבר אקו"ם..1



.הופעותמקיוםהכלכליהמכשולאתולהסירבישראלהיצירהאתלקדםמטרהמתוךאקו"ם,ידיעלמסובסדהיוצרשביתליידוע.2
.ההופעההצלחתלמעןהכוללעשותאותימחייבההופעותבלוחשלישיבוץכיליידוע,לזאתובהתאםלכךאי

כדילעשותשביכולתימהוכלחברתיותברשתותפעילותכוללהאירוע,לפניחודשלפחותהמופעפרסוםעללעבודמתחייבאני.3
.האחרוןלרגעלהמתיןלהופעה ולאקהללהביא

יהראוהזמןאתלאפשרכדי",היוצרבית"בההופעהלפניחודששלבתקופהאביב,תלבאזורהופעהלערוךלאמתחייבאני.4
.קהלשלמקסימליתכמותלפרסום ושיווק והבאת

.כתפייעלמונחתהקהלהבאתמלאכתמרביתאבלידוע לי שבית היוצר מפרסם את לוח ההופעות באמצעים העומדים לרשותו,.5
אותונותלשולאבולעמודמתחייבאני.היוצרביתהנהלתעםמראשומתואםקבועהואהיוצרבביתההופעותשלהזמניםלוח.6

לאחר הפרסום.
והאחריותכדיןוקבלותחשבוניותלהוציאמתחייבאניוכדומה),כובעיםחולצות,(אלבומים,מרצ'נדייזלמכורשאחליטבמידה.7

המלאה לכך היא עלי.
פעילותכרטיסים/אימכירתאיעקבהיוצר,ביתשלבאמצעיםפורסםכברשהמופעלאחרמצידי,המופעשביטולמביןאני.8

לפנישבועותמשלשהפחותהופעהביטולהיוצר.בביתנוסףשיבוץלקבללייאפשרלאאחרת,סיבהמצידי/כלמתאימהשיווקית
באשראי.נקנושכברהכרטיסיםביטולעמלותשלותשלוםהיוצרלבית500₪שלבקנסאותייחייבמועדה

לבמהלהעלותמוחלטאיסורעלישחלליידועכימצהירוכןההופעהובמהלךלפניהיוצרביתצוותלהוראותלהישמעמתחייבאני.9
אנשים מקרב הקהל בזמן הופעתי.

לצורךמטעמימיידיעלעבורייבוצעוו/אושאבצעהפעולותו/אוהמעשיםלכלבלעדיבאופןאחראיאניכיבזאתמצהיראני.10
האמורעקבאקו"ם,לרבותכלשהםשלישייםלצדדיםשיגרםהפסדו/אואובדןו/אונזקכלובגיןלה,וההכנותהופעתיובמהלך

אקו"םאתולשפותניזוקגורםכללפצותהבלעדיהאחראיאניזה,בהקשרדרישהו/אוטענהאותביעהנגדישתעלהוככללעיל
בגין כל תביעה, דרישה וטענה בהקשר זה.

שלההופעותבלוחהופעהשלוודאילשיבוץאסמכתאמהווהואינההיוצר,ביתמולשלירשמיתהסכמההיאזהמסמךעלחתימה.11
בית היוצר.

חתימהשם האומן/ המנהל (נא לציין את שם האומן)
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acumnamal@gmail.comלמייל:סרוקלהחזירנא
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