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  ابداع جامعي

 
 .التصوير الفوتوغرافية: تاسعال الدورة

 
 البلدان المدعوة: المغرب و فرنسا.

 
المندمجين فنانين بال فريعتالتهدف إلى المعاصرة لإلبداع في مجال الصور الفوتوغرافية  دولية  مسابقة ذهه

 . يتم تنسيقا الوسطذه داخلعزيز القيم الجمالية واإلبداعية تإلى  هذا المشروعيهدف و ،يالجامع الوسطفي 
طرفا فيه جميع الجامعات  ، الذي تعدأتاليا وينتمي إلى مشروع ويلبهجامعة  طرف من هذا المشروع

 جهة فياالقتصادي والصناعة والمعرفة والجامعات  التحول ''وزارة''، ويتم تمويله من قبل األندلسية العامة

 .األندلس

 المشاركة /1 

عمال( من و ، موظفونأساتذة وباحثينأعضاء الوسط الجامعي )طالب،  المشاركة مفتوحة في وجه جميع

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضا فرنسا. و المغرب :الدول المدعوة  ومن جامعات الجامعات اإلسبانية

السنة  إبتداءا من أتموا دراستهم الجامعية في إحدى الجامعات العامة في جهة األندلس للطلبة الذينالمشاركة 

ندعوا للمشاركة أيضا طالب مدارس الفن و المهن األندلسية  ةتاسعال الدورة ذههفي . 9201/2020الدراسية 

 .عاًما 16الذين تزيد أعمارهم عن 

 

 الموضوع /2 

 .اموضوع العمل حريبقى اختيار 

 
 اإليداع تاريخ /3

 .2202ماي  02الموعد النهائي لتقديم األعمال هو 

 عرض االعمال /4

،  ontemporarte.esc.wwwسيتم عرض األعمال من خالل نموذج التسجيل الموجود على الويب

حد أقصى صورتان كتقبل . لعمل أو األعمال التي سيتم تقديمهاالملفات المتضمنة ل حيث يمكن تحميل

العدد األقصى للصور التي  ه الحالةذفي ه ،أو سلسلة واحدة لكل مؤلف تعرض ألول مرةفوتوغرافيتان 

 .أربعة صورهو يمكن أن تشكل سلسلة 



 .إرسال الملفات- 

 عملال أن يتطابق اسم كل ملف مع اسم يجبو ،jpg على شكل سيتم إرسال الصور الفوتوغرافية في ملفات

ال، يجب أال وحفي كل األبكسل كحد أدنى، و 1800×  2500أن يكون حجم كل صورة  على المشارك به

تجاوز ي ط هذه الصور بحيث الميجابايت. في حالة إرسال سلسلة، سيتم أيضا ضب 10سعة حجم يتجاوز ال

ميجابايت. في هذه الحالة، يجب أن يتضمن اسم الملفات الترقيم المطابق لترتيب  10 سعةإجمالي اإلرسال 

 شروطالصور التي ال تفي بهذه اللن تقبل  .(...، 3لوحة. jpg ،2لوحة.jpg ،1لوحة.jpgمثال: )الملف. 

 .وجودتهادقة الصورة  نالمنظمة بالتأكد م اللجنةوستقوم 

المرسلة ومن أن التسجيل يفي بالمتطلبات، سيتم إرسال بريد إلكتروني بمجرد التحقق من صحة الملفات  - 

 .إلى المشاركين يؤكد استالمها

 .تقييم األعمال المقدمة -  

كل عمل من  يمأن يق عمل، يجب على صاحب اليمحكتهيئة ال طرفمن  المقدمة لالحق لألعما تقييم من أجل

يورو للسلسلة الكاملة )من  1000يورو لكل عمل فردي و 700إلى كحد أقصى يصل بمبلغ األعمال المقدمة 

 .(فوتوغرافية صورتين إلى أربع صور

  األعمال:إنتاج  - 

حسب الحجم األكثر مالئمة لكل صورة فوتوغرافية. منظمة ال تحت نفقة اللجنة انتاج االعمال سيكون

استخدام الطالء أو  الخشب، على )مطبوعات عاديةالطباعة ال أشكالاألعمال المقدمة التي ال تتوافق مع 

في نموذج  شار إليها"حول العمل" الم رةقفبدقة تامة في ال يشار إليها يجب أن التركيب على الطباعة، إلخ(

 .التسجيل

 الجوائز /5

وستفرض ضرائب . طبقا لتقديراتهم ميحكتمن قبل هيئة ال فيهصرف تالسيتم  سوق لشراء الصورلمسابقة ل

ويتوقف دفع الجائزة على . في اسبانيا جاري بها العملوفقا للتشريعات الضريبية ال على عمليات الشراء

يمكن إعالن  .2022سيتم اإلعالن عن الجائزة قبل نهاية يونيو  . ةمعاتقديم وثيقة تثبت االنتماء إلى الج

 .الجائزةشغور 

، تبيان خصائه التقنية أو السلسلة مع العملأصالة إرسال وثيقة تثبت صحة و المؤلفين الحائزينوجب على  

في النقطة  كما تمت اإلشارة إليهاويلفا، العمل إلى جامعة  المؤلف عن تخلي عن حقوقباإلضافة إلى وثيقة 

 .المشاركة من قواعدأسفله  8

إرسال الصور الفائزة عبر ى هؤالء ، يجب علالمسابقة الفائزين فيلتحكيم إلى بمجرد إرسال قرار لجنة ا

و  Google Driveو  Dropboxكبيرة )ات سعة ذ صة تسمح بتنزيل أو إرسال ملفاتمن

WeTransfer  وMy Air Bridge  .)...ل عن ال يق يجب إرسال الصور بأعلى جودة ممكنة بحد أدنى

 . نقطة في البوصة 300

 ميحكتالهيئة  /6

األندلس  جهة ونواب رؤساء الجامعات العامة في اللجنة المنظمة للجائزةمن أعضاء  ميكحتتتألف هيئة الس 

الفريق المنظم للمسابقة هو الذي سيقوم باختيار مسبق  . ومصورين محترفين ذوي مكانة معترف بها

 .اقتنائها لها جائزة من خالل ال التي يمكن أن تمنحعملأل

وسيكون قرار  .لجودة الفنية والتقنيةا ،األصالةالتالية: الحكم وفقا لمعايير االختيار  ميحكتتصدر هيئة السو

 .وغير قابل للطعن م نهائيايحكتهيئة ال



 مجلةوالمتجول المعرض ال /7

األندلس  جهة جزءا من قائمة التراث لمشروع أتااليا، التابع للجامعات العامة في ستصبح تالمقتنااألعمال  

 من أجل عرضها و الترويج لها. يهاوالحفاظ عل لمسابقة، بحراستهال ةكمنظم، لبةيوالتي ستقوم جامعة و

باإلضافة إلى ذلك، سيتم  . المقتناتتضمن الصور الفوتوغرافية ة ترقمي أخرىعلى الورق و ستنشر مجلة

األندلس، بناء على طلبها، في  جهة إرسال األعمال التي تم إنتاجها إلى كل جامعة من الجامعات العامة في

، بحيث يمكن عرض الصور الفوتوغرافية في كل جامعة ميحكتالمواعيد التي سيتم تحديدها بعد قرار هيئة ال

 .من هذه الجامعات

   الفكرية الملكيةوحقوق  التأليف /8

، وأنها ال الصورة عنرتبة المتلجميع الحقوق  ينالشرعي ينالمالك أن الصورة أصلية، وأنهبالمؤلفون  تعهدي 

عليه يتضمن قبول  امصادق تعهداعلى المؤلفين الحائزين على جوائز أن يقدموا  .ثالثةتنتهك حقوق أطراف 

أي خرق لهذا الشرط سيؤدي إلى إلغاء . العمل المؤلف عنحقوق عن  تخليالجائزة، فضال عن وثيقة 

 أعاله. للشروط المذكورة ينجم عن عدم االمتثالأي ضرر عن مسؤولية  أية ةلبيوتتحمل جامعة  ال .الجائزة

 .حصل عليهاالصور الم حول حقوق -
المؤلف التي تخول له إمكانية  بحقوقيحتفظ  ،الصورمؤلفة  /ن مؤلفإف ،قانون الملكية الفكرية ألحكاموفقا 

كعمل فائز ى جامعة ويلبة بشرط اإلشارة إل....ويب  ،االجتماعيشبكات التواصل  ،المشاركة في المعارض
عن طريق  إنتاجها ةوافقون على إمكانية عرض عملهم أو إعادفالمؤلفون الفائزون ي ،هكذاو بجائزة المسابقة.

 من ويلفامجالت واإلنترنت، وذلك بهدف تمكين جامعة بما في ذلك ال ،على نطاق العالم كلهأي وسيلة 
 إضافي تعويض مالي ستلزم ذلك أيأن ي بدون ،الترويج ونشر كل من األعمال الفائزة والمسابقة نفسها

 .صاحب العمل في كل منشور ومعرض لألعمالويلفا أيًضا إلى للمؤلفين. ستشير جامعة 

 . أي خرق لهذه الشروط سيؤدي إلى إلغاء الجائزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


