
قواعد مسابقة الصور
المعھد الفرنسي في القدس - شاتوبریون

المسابقةتنظیم-1
.2021مایو31إلى2021مایو1منالفترةفيفوتوغرافيتصویرمسابقةشاتوبریون-القدسفيالفرنسيالمعھدینظم

الموضوع-2
سیكون موضوع الصور ھو "العودة إلى الحیاة".

سیترك ھذا الموضوع لخیال المشاركین لتوضیحھ.

المشاركةشروط-3
والذینعاًما18عنأعمارھمتزیدوالذینالقدسفيالمقیمینالفلسطینیینوالمصورینالھواةلجمیعمفتوحةالمسابقة

التسجیل.یرغبون في المشاركة. قد یتم طلب إثبات الھویة في وقت
ال یمكن للمنظمین وأعضاء لجنة التحكیم المشاركة في المسابقة.

طلباتفيفقطالنظرسیتمللمسابقة.التنظیمیةالتكالیفلتغطیةالتسجیلعندشیكل50قدرھامساھمةدفعسیتوجب
الرسوم تحت أي ظرف من الظروف.المشاركین الذین دفعوا رسوم التسجیل. ال یمكن استرداد

وسیرھاالمسابقةمدة-4
.2021مایو31حتى2021مایو1منمفتوحةالمسابقة

المشاركةشروط-5
باألبعاد،العودة"الحیاةإلى"العودةموضوعحولأقصىكحدصور8إلى4منسلسلةإرسالمشارككلعلىیجب

التي یختارونھا.
یجب أال یتم تحریر الصور.

إلى2021مایو31و2021مایو1بین،JPEGأوPNGبصیغة،عالیةبدقةصورھمإرسالالمشاركینعلىیجب
ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.orgالتالي:العنوان

التالیة:في نص الرسالة اإللكترونیة للمشاركة ، یجب تضمین المعلومات
ورقم الھاتف.االسم واسم العائلة وعنوان البرید اإللكتروني والعمر

عنوان الصورة ومكان وتاریخ التصویر.
حقوق النشر: تعلن أنك المصور الحصري للصورة المقدمة.

الصورفيعلیھمالتعرفیمكنالذیناألشخاصمنمسبقكتابيإذنعلىبالحصولالتصریحالصور:حقوقاحترام
المقدمة.

فيالفرنسيالمعھدیخولفإنھتقدیمھا،خاللمنأنھعلىویوافقالمقدمةالصورمصوربأنھیصرحمشارككلیقر
التالیة:األطرفيمحددة،غیرزمنیةلفترةاألجر،أشكالمنشكلأيدونصوره،الستخدامشاتوبریون-القدس

المعارض والمواقع اإللكترونیة والشبكات االجتماعیة والبروشورات.
على الصورة أو في اإلشعار القانوني.لكل استخدام للصورة، سیتم إظھار الملكیة الفكریة للمشارك

واالختیارالتحكیملجنةمعاییر-6



تتكون لجنة التحكیم من مصورین فرنسیین ومصورین فلسطینیین :

لیونیل أنتوني

ساندرا مشیل

ستیف سابیال

روال حلواني

عاھد إزحیمان

دون معرفة أسمائھم.ستكون لجنة التحكیم مسؤولة عن اختیار صور المشاركین
جوانب رئیسیة:سیتم الحكم على الصور من قبل ھیئة المحلفین على ثالثة

احترام الموضوع واألصالة
الجودة التقنیة (تأطیر، ضوء، إلخ)

الجانب الفني (جمالیات)
ستكون القرارات التي تتخذھا لجنة التحكیم نھائیة.

الجوائز-7

التي اختارتھا لجنة التحكیم:تتضمن مسابقة التصویر ثالث جوائز للصور الثالث األولى
الجائزة األولى:

رحلة وتدریب في فرنسا. معرض شخصي في المعھد الفرنسي.
الجائزة الثانیة:

Canonكانونالكامیرا: EOS 4000D
الجائزة الثالثة:

ساعة)40(الفرنسیةاللغةدورة

المسابقة.نھایةفيمختارینمشاركین5ألولجماعيصورمعرضشاتوبریان-القدسفيالفرنسيالمعھدسینظم

بعد مداوالت لجنة التحكیم.سیتم االتصال بالفائزین عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني
ستعلن النتائج للجمھور في وسائل النشر المختلفة والویب.

الجائزةمناالستفادةمنالفائزتمكنعدمحالةوفيأخرى.جائزةبأيأوبالمالربحھاتمالتيالجائزةاستبدالیمكنال
بعد ذلك باختیار جدید من بین المشاركین.ألي سبب من األسباب فإنھ سیخسرھا. ستقوم لجنة التحكیم

دون تحفظ ، للقواعد الحالیة.إن المشاركة في ھذه المسابقة تعني قبوًال صریًحا وبسیطًا،



اسم العائلة:
االسم األول :

تاریخ الوالدة :

عنوان:
رقم ھاتف :

عنوان البرید اإللكتروني :

أنا الموقع أدناه …………………………………………………………………

الفرنسي في القدس - شاتوبریون ،- أرغب في المشاركة في مسابقة التصویر التي ینظمھا المعھد

- أقر بأنني قد قرأت القواعد وأوافق على الشروط

وسائل دعائیة أو معارض.- أخّول المعھد الفرنسي في القدس الستخدام صوري ألي

ُحرر في .......................... في ..........................

التوقیع :


