
  
  

   يطلق مصرفيوفد االتحاد األوروبي 
    

   تحت عنوان2014  للھواه لعام للتصوير الفوتوغرافيبعة السنوية الساتهمسابق
 

  "أطفال مصر"
  
  

لتصوير الفوتوغرافي في مصر من أجل تعزيز ة لبعالساالسنوية  تهمسابق مصر فيوفد االتحاد األوروبي ينظم  :الھدف
تاحة الفرصة لنشر إل  باالضافة التصوير الفوتوغرافي بين المصورين الھواة في مصرمجال وتحفيز االھتمام واإلبداع في

  .أعمالھم وعرضھا
  

ھذه الحقوق  االتحاد األوروبي برامج وأنشطة وتتناول. حماية خاصة تتطلب، واألطفال المجتمع أضعف أفراد منيعد األطفال   :السياق
االتحاد . من قبل االتحاد األوروبيالحوافز التجارية والتعاون اإلنمائي و  بشأن السياساتالحوار مزيج من يتم استخدام. االحتياجاتو

وحماية الحصول على التعليم التعليم االبتدائي و ركز على والتي تتالعاملة في مصر من البرامج مليون يورو 240نحو  لديه األوروبي
 .حقوق الطفلالطفل و

  
يؤمن وفد االتحاد األوروبي في مصر أن األطفال ھم مستقبل أي بلد حيث  "صرأطفال م "ھوموضوع المسابقة  :ماھو

وتعد مصر موفورة الحظ ألن أغلبية مواطنيھا من الشباب واألطفال على عكس الكثير من البلدان . ألنھم قادة الغد
تحاد األوروبي في ويدعو وفد اال .إن مسابقة ھذا العام ھي فرصة إللقاء الضوء مستقبل مصر. األخرى في العالم

مصر المصورين الھواة اللتقاط لحظات ومشاھد وشخصيات وأحداث يومية التي تجسد الطفولة في بلد تمر بتغيرات 
دف المسابقة الي استكشاف ھذا الموضوع بجميع جوانبه في محاولة ھوت. سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة

  .طنيھا األصغر سناللحصول على صورة فريدة لمصر من خالل تصوير موا

القيمة التأثيرية والفنية  واالبتكار والتميز الفني وكم على الصور الفوتوغرافية على األصالة واإلبداعسيستند الُح 
والتي تنعكس من خالل  "أطفال مصر " وكذلك رؤية المصور الشخصية فيما يتعلق بموضوع المسابقة

 .الصور
 لكل مصور، تطلب لجنة التحكيم تقديم ثالث صور وستقوم بتقييم يتم اختيار صورة واحدةسبالرغم من أنه   

 .جودة العمل ومدى توافقه مع المسابقة
 .ًلن يتم قبول أية مواد منشورة أو صور حصلت على جوائز مسبقا في مسابقات أخرى  

  :من
الذين ال يشتمل معظم  للتصوير مفتوحة أمام كافة المصورين الفوتوغرافيين الھواة في مصر السادسةھذه المسابقة  

 .دخلھم على عائد من التصوير الفوتوغرافي
 . عاما على األقل18يجب أن يبلغ عمر المتسابقين   
 . المسابقةھذهوال للجنة التحكيم وأقاربھم المباشرين بالمشاركة في  ال يسمح لموظفي االتحاد األوروبي 

  :كيف
وستكون المواد المقدمة من قبل كل .  موضوع المسابقة صور فوتوغرافية تتوافق مع3يقوم كل متسابق بتقديم   

 :متسابق على النحو التالي
نرجو  .لكل صورة من الصور الثالث باأللوان أو األبيض واألسود)  سم36×24(ينبغي تقديم نسخة مطبوعة  -

 ا، مع مراعاة عدم كتابة أي شيء آخر عليھ)3 أو 2-1(ترقيم الصور من الخلف باألرقام 



 أو CD قرص مدمج علىويجب إرسال الملفات الرقمية   مع الصور المقدمةdigital ملف رقمي يجب تقديم  -
DVDلن يتم قبول المواد المرسلة بأي طرق  .ً على أن يكون مغلفا بشكل جيد ومحمي داخل مظروف منفصل

 .أخرى مثل الفاكس أو البريد اإللكتروني أو التي ترسل إلى أي عنوان آخر
ويجب توافر الشرائح . عالية الجودة TIFF أوjpeg    الرقمية للصور على ھيئة صوريجب تقديم المواد -

 .وال يجب إرسالھا إال إذا طلب ذلك األصلية أو النيجاتيف األصلي للصور المقدمة بالماسح اإللكتروني
ين تحسين ًيجوز تحسين الصور رقميا إلزالة أية بقع أو خدوش بشرط أال يتم التالعب بھا، ويمكن للمتسابق -

  ً. لكن ال ينبغي التالعب بمحتوياتھا رقمياًالصورة بحيث تكون أكثر صفاء أو وضوحا
أحمد :  على سبيل المثال،)3إلى 1(سم المصور ورقم الصورة من الخلف إيجب أن يحمل كل ملف للصور  -

 .jpeg-1رأفت 
  

  :وعلى صفحة منفصلة من الورق تتضمن
الوظيفية والبريد  ورقم التليفون والعنوان والسيرة الذاتية في صفحة واحدة متضمنة اسم المتسابق بالكامل   ) أ

 .اإللكتروني
كل صورة من الصور الثالث وعنوانھا والتعليق عليھا والكاميرا المستخدمة اللتقاطھا والعدسات وصف مختصر ل  ) ب

 .مع وصف مختصر ألين ومتى وكيف تم التقاط الصورة
  .غير مطابقة للمواصفات المطلوبةال يتم قبول الصور لن

  
  :متى

 وفي كلتا الحالتين يكون الميعاد النھائي لتلقي وفد ،يمكن تسليم مواد المسابقة الفوتوغرافية باليد أو إرسالھا بالبريد 
 ستصل للوفد لن يتم قبول المواد التي. 4201 أكتوبر 23 خميسالاالتحاد األوروبي في مصر لمواد المسابقة ھو 

   .بعد الميعاد المحدد
 .يعن طريق البريد االلكترونالصور الفائزة سيتم إبالغ الفائزين و 

  
  :أين

 DVD أو CDيجب تسليم المظاريف باليد أو البريد االلكتروني والمحتوية على نسخ الصور المطبوعة والقرص المضغوط 
  :على العنوان التالي CVية  وورقة تتضمن السيرة الذاتdigitalالرقمية مع الملفات 
  رشا سري
  والمعلوماتعالم اإلة عنالمسئول

 وفد االتحاد األوروبي لدى جمھورية مصر العربية
   كورنيش النيل2005:  البرج الشمالي–أبراج نايل سيتي 

   القاھرة- رملة بوالق –الدور العاشر 
  215:  داخلي24619860: الھاتف

  
  ةالسابعإلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي : ارجكتابة على المظروف من الخاليجب 
 .لن يتم إعادة إرسال أية مواد فوتوغرافية للمتسابقين -
  :في حالة وجود أية أسئلة حول المسابقة، يمكنكم إرسال رسالة على البريد اإللكتروني التالي -

ue.europa.eeas@serry.rasha  
  

  :الجوائز
وتتكون الجوائز من . سيقدم وفد االتحاد األوروبي في مصر ثالثة جوائز ألفضل ثالث صور تجسد المعني 

لية الحديثة التي تساعد علي التصوير الفوتوغرافي أجھزة التصوير والحواسب اآلكاميرات وأحدث 
 .والصحفي

 .5201أو يناير / و4201خالل شھر ديسمبر سيتم عرض كافة الصور الثالثين المختارة في معرض بالقاھرة  
 . الفائزة 30 وسيتم نشر كتالوج عن المعرض يضم الصور الـ

 . صورة الفائزة بتلك المناسبةللثالثينتسلم شھادات تقدير س 

mailto:rasha.serry@eeas.europa.eu


 لوفد االتحاد األوروبي في 2015 ليتم وضعھا على نتيجة عام 30  من تلك الصور الـ   صورة12سيتم اختيار   
 .مصر

  
  :ط القانونيةالشرو

  :تكونوا قد وافقتم على قواعد االشتراك في المسابقة والشروط القانونية التالية  إنه بمشاركتكم في تلك المسابقة الفوتوغرافية
وظيفتكم  واسمكم(يكون اشتراككم في تلك المسابقة بمثابة موافقة وإقرار على السماح بنشر صوركم الفوتوغرافية  
 ليتم نشرھا بوصفكم من الفائزين المختارين للجائزة في إصدارات االتحاد األوروبي والتي )المدينة وبلد اإلقامةو

ة المعارض ونتيج -على سبيل المثال ال الحصر-  ابقة التصوير الفوتوغرافي متضمنةستستخدم للترويج عن مس
الصور  ومقاالت غرافيةر الفوتو والبروشورات أو المجموعة اإللكترونية للصواالتحاد األوروبي الفوتوغرافية

 . وصفحات اإلنترنت المقدمة لمعلومات عن االتحاد األوروبيالفوتوغرافية على اإلنترنت
 وسيضمن ،يحتفظ المتسابقون بملكيتھم للصور ولكافة الحقوق األخرى الخاصة باستخدام صورھم في المستقبل 

 .راتهاالتحاد األوروبي حقوق الطبع الخاصة بمالك الصورة في كافة إصدا
 ألية حقوق ألي ً يضمن المتسابقون أن مواد المسابقة الخاصة بھم أصلية وال تعد انتھاكاوباالشتراك في المسابقة 

 .طرف آخر
 المتسابقون االتحاد األوروبي وأي عضو من أعضاء لجنة التحكيم من أية يعفي باالشتراك في المسابقة ًأيضا 

أو تلف من أي نوع قد ينشأ من المسابقة أو أي جائزة تم الحصول  طالبةم أوفقدان أو مسئولية ألية معلومات خاطئة
 وستكون قرارات االتحاد األوروبي ، من أھلية الفائز لتقديرھا الشخصيً وفقا الحق في التحققوفديكون للو .عليھا

  .نھائية وملزمة


