
تنظمها ا�مانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية 2019

آخــر مـوعــد للمـشـاركــة 25 سبتمبر  2019
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األهداف:
1- توظيف فن التصوير كوسيلة لتنمية وعي الجمهور 

بأهمية شجرة نخيل التمر. 
2- خلق فضاء لتبادل الخبرات بين المصورين.

3- إبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة 
نخيل التمر من خالل التصوير الفوتوغرافي.
4- تشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

الجوائز:
1- الفائز األول: (30000) جنيه سوداني.

2- الفائز الثاني: (20000) جنيه سوداني.

3- الفائز الثالث: (15000) جنيه سوداني.

باإلضافة إلى درع تذكاري وشهادة تقدير.

لمزيد من المعلومات: جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية
sdphoto@kiaai.ae  :هاتف متحرك:  09123863485 (واتساب) , البريد ا�لكتروني

مسابقة النخلة في عيون المصور السوداني
الدورة الثالثة 2019

الجوانب التي يمكن أن 
تغطيها المسابقة:

1- شجرة نخيل التمر (كاملة، أجزاء 
منها).

(رطب،  التمر  نخيل  ثمار شجرة   -2
تمر، بلح...). 

تعتمد  التي  التراثية  الصناعات   -3
على أجزاء من النخلة مثل (الخوص 

أو السعف). 
مع  الحميمة  وعالقته  اإلنسان   -4

شجرة نخيل التمر.

الشروط والقوانين العامة:

1- المسابقة مفتوحة لجميع المصورين الفوتوغرافيين من داخل جمهورية السودان حصرًا (هواة ومحترفين) من أنحاء 
جمهورية السودان (فوق 16 سنة). 

2- يحق لكل مشارك أن يتقدم بحد أقصى ثالث صور بصيغة (JPG) وتقبل صور الهواتف المتحركة بدقة عالية، على أال 
يقل حجم كل صورة عن 3 ميغابايت.

3- آخر موعد الستالم المشاركات عبر البريد اإللكتروني بتاريخ 25 سبتمبر 2019 .
4- يجب أن تكون الصور المشاركة لم يسبق نشرها أو الفوز بها في مسابقات أخرى ويحق لألمانة العامة للجائزة واللجنة 

المنظمة للمهرجان رفض أو سحب الجائزة في حالة ثبوت ذلك. 
5- يجب أن تكون ملكية الصور تعود للمصور نفسه.

  sdphoto@kiaai.ae 6- ترسل الصور مع استمارة المشاركة حصرًا عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمسابقة
7- ال يحق للمشترك سحب الصور من المسابقة طالما تقدم بها.

8- قرار لجنة التحكيم نهائي غير قابلة للطعن.
9- يحق لألمانة العامة للجائزة رفض أية أعمال مقدمة ال تتوافق مع شروط وأهداف المسابقة دون إبداء السبب.
10- شروط االشتراك في المسابقة قطعية، وتأكيد االشتراك تعد موافقة مسبقة على الشروط المذكورة أعاله.

11- يحق لألمانة العامة للجائزة استخدام أي من الصور المشاركة، ألهداف غير تجارية تخص أنشطة وفعاليات الجائزة 
أو في الحمالت اإلعالمية أو اإلعالنية، أو في مجلة الجائزة (الشجرة المباركة) أو عبر وسائل التواصل االجتماعي للترويج 

للمسابقة نفسها مع حفظ حق المصور في ذكر اسمه مع الصورة المستخدمة.
12- سيتم إخطار الفائزين بالمراكز الثالثة األولى عن طريق البريد االلكتروني أو بالهاتف المتحرك (واتساب) الخاص بهم 
قبل حفل التكريم بعدة أيام، وسوف يتم تكريم الفائزين بجوائز مالية ودرع تذكاري وشهادة تقدير خالل افتتاح المهرجان 

الدولي الثالث للتمور السودانية 2019.
13- سيقام معرض خاص لألعمال الفائزة والمتميزة خالل أيام المهرجان 02 - 06  أكتوبر 2019.
14- العتماد المسابقة يجب أن ال يقل عدد المشاركين بهذه الدورة عن عشرين مصور وما فوق.



استمارة مشاركة في مسابقة
النخلة في عيون المصور السوداني

الدورة الثالثة 2019

آخــر مـوعــد للمـشـاركــة 25 سبتمبر  2019

sdphoto@kiaai.ae  :ترسل الصور مع استمارة المشاركة حصرًا عبر البريد ا�لكتروني التالي
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 التوقيع                                               التاريخ

................................................................................. .................................................................................

أنا الموقع أدناه: ..................................................................................................... أتعهد لألمانة العامة للجائزة باآلتي:
1-   أن حقوق ملكية الصور المشاركة بالمسابقة كاملة (شاملة األفكار اإلبداعية المتعلقة بها) تعود لي أنا.

2-   أمنح األمانة العامة للجائزة حقوق الملكية الفكرية والفنية للصورة الفائزة.
3-   أن الصور المشاركة بالمسابقة غير منسوخة أو منقولة أو مضافًا إليها أي عناصر أخرى.

4-   أنني حصلت على جميع الموافقات الخاصة باألشخاص الموجودين داخل الصورة المشاركة بالمسابقة.
5-   يحق لألمانة العامة للجائزة استخدام أي من الصور المشاركة، ألهداف غير تجارية تخص أنشطة وفعاليات الجائزة أو في الحمالت 
اإلعالمية أو اإلعالنية، أو في مجلة الجائزة (الشجرة المباركة) أو عبر وسائل التواصل االجتماعي للترويج للمسابقة نفسها مع حفظ 

حق المصور في ذكر اسمه مع الصورة المستخدمة.

االسم:.......................................................................................................................        العمر: ....................................................  
الوالية: ..................................................................................        المدينة: .................................................................................... 
الهاتف المتحرك (الجوال): ..............................................................................................................................................................
العنوان البريدي: ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

البريد االلكتروني: ..........................................................................................................................................................................

تعهــد


