وفد االتحاد األوروبي لدى مصر يطلق

مسابقته السنوية العاشرة للتصوير الفوتوغرافي للهواه لعام  2017تحت عنوان
"الوجهات المفضلة في مصر"
الهدف :ينظم وفد االتحاد األوروبي في مصر مسابقته السنوية العاشرة للتصوير الفوتوغرافي في مصر من أجل تعزيز
وتحفيز االهتمام واإلبداع في مجال التصوير الفوتوغرافي بين المصورين الهواة في مصر باالضافة إلتاحة الفرصة لنشر
أعمالهم وعرضها.
السياق :تعد مصر بلدا جميال يمتلك العديد من الوجهات المختلفة ،البعض منها معروف على نطاق واسع والبعض اآلخر
مازال غير معروف لدى الكثيرين .وفي إطار هذا الموضوع ،يدعو وفد االتحاد األوروبي المصورين الهواة اللتقاط صور
مبتكرة وغير تقليدية للوجهات المفضلة لديهم في مصر؛ سواء كانت سياحية أو غيرها ،في المدن الكبرى أو في المناطق
الريفية ،بحيث تعكس الصور رؤيتهم ألفضل الوجهات حتى وإن بدت اعتيادية من وجهة نظر البعض.

ما هو :موضوع المسابقة هو "الوجهات المفضلة في مصر" حيث يؤمن وفد االتحاد األوروبي بأن مصر بها العديد
من الوجهات الجميلة والمُلهمة .هذه الوجهات ممكن أن تكون أماكن سياحية معروفة ،ولكن أيضا وجهات محببة
لقلب ووجدان المُصور يُمكن أن تكون لها ارتباط بحياته أو نشأته .يدعو وفد االتحاد األوروبي لدى مصر
المصورين الهواة اللتقاط مشاهد أو أماكن أو مواقع أو وجهات تعكس مدى ارتباط المُصور بما يلتقطه بصورة فنية
وإبداعية .وتهدف المسابقة إلى استكشاف هذا الموضوع بجميع جوانبه في محاولة للحصول على صورة فريدة
لمصر من خالل تصوير العديد من أماكنها بصور مميزة ومختلفة.
 سيستند ال ُحكم على الصور الفوتوغرافية على األصالة واإلبداع والتميز الفني واالبتكار والقيمة التأثيرية والفنية
وكذلك رؤية المصور الشخصية فيما يتعلق بموضوع المسابقة "الوجهات المفضلة في مصر" والتي تنعكس
من خالل الصور.
 كل مصور يشارك من خالل تقديم ثالث صور ،وستقوم لجنة التحكيم بتقييم جودة العمل ومدى توافقه مع
المسابقة.
 لن يتم قبول أي مواد منشورة أو صور حصلت على جوائز مسبقا في مسابقات أخرى.
من:
 هذه المسابقة مفتوحة أمام كافة المصورين الفوتوغرافيين الهواة في مصر الذين ال يشتمل معظم دخلهم على عائد من
التصوير الفوتوغرافي.
 يجب أن يبلغ عمر المتسابقين  18عاما على األقل.
 ال يسمح لموظفي وفد االتحاد األوروبي لدى مصر وال للجنة التحكيم وأقاربهم المباشرين بالمشاركة في هذه
المسابقة.
كيف:
 يقوم كل متسابق بتقديم  3صور فوتوغرافية تتوافق مع موضوع المسابقة .وستكون المواد المقدمة من قبل كل
متسابق على النحو التالي:

-

ينبغي تقديم نسخة مطبوعة ( 36×24سم) لكل صورة من الصور الثالث باأللوان أو األبيض واألسود .نرجو
ترقيم الصور من الخلف باألرقام ( ،2 ،1أو  ،)3مع مراعاة عدم كتابة أي شيء آخر عليها.
يجب تقديم ملف رقمي  digitalمع الصور المقدمة ويجب إرسال الملفات الرقمية على قرص مدمج  CDأو
 DVDأو  Flash Memoryعلى أن يكون مغلفا بشكل جيد داخل مظروف منفصل .لن يتم قبول المواد
المرسلة بأي طرق أخرى مثل الفاكس أو البريد اإللكتروني أو التي ترسل إلى أي عنوان آخر.
يجب تقديم المواد الرقمية  digitalللصور على هيئة صور  jpegأو  TIFFعالية الجودة.
يجوز تحسين الصور رقميا إلزالة أي بقع أو خدوش بشرط أال يتم التالعب بها ،ويمكن للمتسابقين تحسين
الصورة بحيث تكون أكثر صفاءا أو وضوحا لكن ال ينبغي التالعب بمحتوياتها رقميا.
يجب أن يحمل كل ملف للصور اسم المصور ورقم الصورة من الخلف ( 1إلى  ،)3على سبيل المثال :أحمد
رأفت – .jpeg.1

وعلى صفحة منفصلة من الورق تتضمن:
أ) السيرة الذاتية في صفحة واحدة متضمنة اسم المتسابق بالكامل والعنوان ورقم التليفون والوظيفة والبريد اإللكتروني.
ب) وصف مختصر لكل صورة من الصور الثالث وعنوانها والتعليق عليها والكاميرا المستخدمة اللتقاطها والعدسات
مع وصف مختصر ألين ومتى وكيف تم التقاط الصورة.
ج) لن يتم قبول الصور غير المطابقة للمواصفات المطلوبة.
متى:
 يمكن تسليم مواد المسابقة الفوتوغرافية باليد أو إرسالها بالبريد ،وفي كلتا الحالتين يكون الميعاد النهائي لتلقي وفد
االتحاد األوروبي لدى مصر لمواد المسابقة هو الخميس  9نوفمبر  .2017لن يتم قبول المواد التي ستصل للوفد بعد
الميعاد المحدد.
 سيتم إبالغ الفائزين عن طريق البريد اإللكتروني.
أين:
يجب تسليم المظروف الذي يحتوي على الصور المطبوعة ،وذلك الذي يضم القرص المضغوط  CDأو  DVDأو Flash
 Memoryوالذي يحوي الملفات الرقمية  digitalللصور ،والورقة التي تتضمن السيرة الذاتية  CVووصف الصور باليد أو
بالبريد إلى:
أيمن الشربيني
المسؤول اإلعالمي
وفد االتحاد األوروبي لدى مصر
أبراج نايل سيتي – البرج الشمالي 2005 ،ج كورنيش النيل
الدور العاشر – رملة بوالق  -القاهرة
الهاتف24619860 :
يجب الكتابة على المظروف من الخارج" :مسابقة التصوير الفوتوغرافي العاشرة"

-

لن يتم إعادة إرسال أية مواد فوتوغرافية للمتسابقين.
في حالة وجود أية أسئلة حول المسابقة ،يمكن إرسال رسالة على البريد اإللكتروني التالي:

delegation-egypt-press@eeas.europa.eu

الجوائز:





يقدم وفد االتحاد األوروبي لدى مصر جوائز لثالثة مصورين أصحاب أفضل ثالث صور.
سيتم عرض أفضل ثالثين صورة في معرض خاص بالقاهرة (الموعد سيتم إعالنه الحقا).
ستسلم شهادات تقدير للمصورين أصحاب أفضل ثالثين صورة.
سيتم اختيار  12صورة من أفضل  30صورة لوضعها على تقويم عام  2018لوفد االتحاد األوروبي لدى مصر.

شروط قانونية:

إنه بمشاركتكم في تلك المسابقة الفوتوغرافية تكونوا قد وافقتم على قواعد االشتراك في المسابقة والشروط القانونية التالية:
 يكون اشتراككم في تلك المسابقة بمثابة موافقة وإقرار على السماح بنشر صوركم الفوتوغرافية (واسمكم ،وظيفتكم،
والمدينة ،وبلد اإلقامة) ليتم نشرها بوصفكم من الفائزين المختارين للجائزة في إصدارات االتحاد األوروبي والتي
ستستخدم للترويج لمسابقة التصوير الفوتوغرافي متضمنة -على سبيل المثال ال الحصر -المعارض وتقويم االتحاد
األوروبي والبروشورات ،وألبومات الصور اإللكترونية ،وصفحات اإلنترنت التي تقدم معلومات عن االتحاد
األوروبي.
 يحتفظ المتسابقون بملكيتهم للصور ولكافة الحقوق األخرى الخاصة باستخدام صورهم في المستقبل ،وسيضمن
االتحاد األوروبي حقوق النشر الخاصة بمالك الصورة في كافة إصداراته.
 باالشتراك في المسابقة يضمن المتسابقون أن مواد المسابقة الخاصة بهم أصلية وال تعد انتهاكا ألية حقوق ألي
طرف آخر.
 باالشتراك في المسابقة يعفي المتسابقون االتحاد األوروبي وأي عضو من أعضاء لجنة التحكيم من أية مسئولية ألية
معلومات خاطئة أو فقدان أومطالبة أو تلف من أي نوع قد ينشأ من المسابقة أو أي جائزة تم الحصول عليها .ويكون
للوفد الحق في التحقق وفقا لتقديره من أهلية الفائز ،وستكون قرارات االتحاد األوروبي نهائية وملزمة.

