قواعد االشتراك
النسخة التاسعة لمسابقة الصور للشباب في منطقة البحر المتوسط
"تعزيز البيئة المستدامة"

 من يمكن أن يشترك؟
هذه المسابقة مفتوحة لمشاركة الشباب بين سن  18و  30عام  ،الذين يعيشون في إحدى أل 26دولة للجمعيات
الوطنية المحيطة بالبحر األبيض المتوسط.

 كيف يمكن أن تشترك؟
o
o
o
o
o

عدد الصور :كل مشارك يمكنه أن يشارك بعدد صورة واحدة أو صورتين أو  3صور كحد أقصى
(صورة واحدة سوف يتم اختيارها للجائزة).
نموذج البيانات :لتكون من ضمن المشتركين يجب أن تكون لكل صورة نموذج بيانات خاص بها مرفق
مع الصورة باإلضافة إلى الموافقة على حقوق النشر و االستخدام أسفل نموذج البيانات.
المستندات التي يجب إرسالها :الصورة  ،نموذج البيانات (مستوفي جميع البيانات المطلوبة).
أخر موعد للمشاركة :الصور يجب أن تقدم أو ترسل قبل تاريخ ( 4/2ابريل) 2018/الساعة .24:00
أين ترسل الصور :جميع المستندات يجب أن ترسل عبر البريد االلكتروني للعنوان :

photosmed@cruzroja.es
 المتطلبات الفنية للمشاركة:
الصورة يجب أن تكون النسخة األصلية وتقدم من دون تعديالت وغير معروضة من قبل و يجب أن تكون
بالخاصيات التالية :
-

يجب أن تكون  jpgأو .jpeg
يجب أن تكون باأللوان أو باألبيض و األسود.
يجب أن تكون الصورة األصلية  13X18سم أو ما يعادل  ،صور عمودية أو أفقية.
يجب أن يكون الحجم  ) 2000kb ( 2MB :كأقصى حجم.
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 يجب أن تكون أسماء المستندات ( الصور  ،نموذج البيانات ) عبارة عن ( االسم األول  /اللقب  /عنوانالصورة  ، )jpg/jpeg .لكل مستند.

 اختيار الصور و الجوائز:
-

لجنة التحكيم ستقوم بترشيح الصور على حسب:
عالقة الصورة بموضوع المسابقة.
الجودة الفنية و الجمالية للصورة.
أن تكون الصورة أصلية وغير معدلة.
أن تكون ترمز وتهدف لرفع الوعي و ألهمية إشراك الشباب.
 12صورة سيتم عرضها في مخيم األطلسي لجمعيات الهالل و الصليب األحمر في منطقة البحر
المتوسط الذي سيكون في (ملقا  -اسبانيا) من تاريخ  8يوليو وحتى  15يوليو من عام .2018
الفائز بالترتيب األول و الفائز بالترتيب لثاني سيتم دعوتهم للمشاركة في النسخة  14لمخيم الشباب
األطلسي ( ،سيتم تغطية السفر و اإلقامة من قبل المنظمين).
أفضل الصور باإلضافة إلى الصور الرابحة سوف يتم عرضها على صفحة مركز التعاون المتوسطي
( )CCMعلى .FaceBook

 شروط و ضوابط:







كل مشارك له كامل الحرية في التصور و التخيل لتمثيل دور الشباب و العمل التطوعي وتعزيز نظرة
المجتمع للشباب كقادة و متطوعين و مستفيدين  ،تماشيا مع إستراتيجية االتحاد الدولي لجمعيات الهالل و
الصليب األحمر( )Y.E.Sإستراتيجية مشاركة الشباب  ،كل شخص يمكن أن يعمل على هذا الموضوع من
خالل وجهة نظر مختلفة ترتبط بالكامل مع الهدف.
المصور يتحمل المسؤولية أمام األشخاص الذين تحتويهم الصورة التي التقطها لهم.
جميع الصور التي تحتوي أو ترمز أو تهدف إلى  :العنصرية – الكراهية – التمييز– التالعب و الخداع –
االفتراء – التشويه – العدوانية – االبتذال – اإلباحية – أو أي محتوى ال يتماشى مع مبادئ الحركة
الدولية  ،سيتم استبعادها من المنافسة.
ومن المهم جدا أيضا أن تتقيد الصور بمدونة السلوك للصور و للرسائل للمنظمات الغير حكومية.
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 حقوق و مسؤوليات المصور:
بمجرد إرسال الصور للمشاركة يكون الحق للمنظمين بدون أخذ اإلذن مسبقا في استخدام هذه الصور،
دون المطالبة من المصور ( القط الصورة ) بمطالبات مالية أو بوضع حدود زمنية أو جغرافية للنشر
فنشاطات و أعمال مركز التعاون المتوسطي و الجمعيات الوطنية في منطقة البحر المتوسط و االتحاد
الدولي لجمعيات الهالل والصليب األحمر يهدفون إلى تحقيق أهداف سامية.
مركز التعاون المتوسطي لديه الحق في استخدام الصور المقدمة من المشاركين في طباعتها ونسخها
ونشرها و توزيعها وعرضها و كل اإلجراءات اإلعالنية وما إلى ذلك من اجل تحقيق أهدافها المؤسسية.
مركز التعاون المتوسطي لن يستخدم هذه الصور في محتويات لغير هذه األهداف  ،وفي كل مرة سيتم
استخدام الصورة سيذكر المركز اسم مقدم الصورة  ،وال يزال مرخص للمركز في استخدامها في
مختلف وسائل اإلعالم (التلفاز– السينما – االنترنت) أو على (المناشير الورقية  -المواقع االلكترونية –
الكتيبات و المستندات الورقية وما إلى ذلك).
المصور يتحمل مسؤولية األشخاص و األشياء وكل ما تحتويه الصورة.
ألي معلومات إضافية رجاءا ال تتردد في التواصل مع مركز التعاون المتوسطي عبر بريد المركز
الخاص بالمسابقة . photosmed@cruzroja.es :
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نموذج البيانات
االسم الثالثي..............................................................................................:
تاريخ ومكان الميالد .....................................................................................:
الجنسية و رقم الجواز....................................................................................:
العنوان.....................................................................................................:
المدينة و الدولة...........................................................................................:
الهاتف الشخصي..........................................................................................:
البريد االلكتروني الشخصي .............................................................................:
الجمعية الوطنية  /المنظمة ..............................................................................:
عنوان الصورة .......................................................................................... :
تقديم المصور  30كلمة كحد أقصى:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
تقديم الصورة  30كلمة كحد أقصى:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
لقد وافقت على كل الشروط و القواعد لهذه المسابقة و جميع حقوق النشر المنصوص عليها في النقطة  7من
القواعد ( إذا وافقت رجاء ضع عالمة  Xداخل الصندوق)

التوقيع...................................................................... :
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