
 
 

 ة االحتاد األورويب يف مصر للتصوير الفوتوغرايف مسابق قواعد وشروط االشرتاك يف 
 

جهوده لتعزيز احلوار الثقايف بني املصريني واألوروبيني    يف إطار  2008منذ عام    لتصوير الفوتوغرايفل   سنوية  ةمسابق مصر    لدىوفد االحتاد األورويب  ينظم  
اجلوانب املختلفة للثقافة واحلضارة املصرية، ابإلضافة    خالل السنوات املاضية  موضوعات املسابقة   أبرزت ورويب ومصر.  اد األبني االحت  قوية وإبراز الشراكة ال

 إىل التعاون بني االحتاد األورويب ومصر. 

 : من 
 وير الفوتوغرايف. على عائد من التص  الذين ال يشتمل معظم دخلهم املصريني فة املصورين الفوتوغرافيني هذه املسابقة مفتوحة أمام كا ➢

 . املسابقة  هذهوال للجنة التحكيم وأقارهبم املباشرين ابملشاركة يف   لدى مصر  االحتاد األورويب ال يسمح ملوظفي  ➢

 : كيف
إىل مي ➢ يصل  ما  تقدمي  للمتسابقني  املسابقة   ثالث   كن  موضوع  مع  تتوافق  فوتوغرافية  خالل    صور  التايل:من  اإللكرتوين    الرابط 

tion.com/egyptwww.euphotocompeti 

 . jpeg. 1-(، على سبيل املثال: أمحد رأفت3إىل  1)  سم املصور ورقم الصورةجيب أن حيمل كل ملف للصور ا ➢

،  مة املستخد  والعدسات  والكامريا  والتعليق  الصورة  عنوان  حبيث يتضمن  كل صورة من الصور الثالثجيب أن يكتب كل متسابق وصف خمتصر ل ➢
 التقاط الصورة.  يفية مكان وتوقيت وك  ابإلضافة إىل 

أو    ابقع أو خدوش بشرط أال يتم التالعب هبا، وميكن للمتسابقني حتسني الصورة حبيث تكون أكثر صفاء  جيوز حتسني الصور رقميا إلزالة أي ➢
 . ينبغي التالعب مبحتوايهتا رقميا وضوحا لكن ال 

خصية فيما  الفين واالبتكار والقيمة التأثريية والفنية وكذلك رؤية املصور الشسيستند احلُكم على الصور الفوتوغرافية على األصالة واإلبداع والتميز   ➢
 . واليت تنعكس من خالل الصور  يتعلق مبوضوع املسابقة 

 صور حصلت على جوائز مسبقا يف مسابقات أخرى.   لن يتم قبول أي ➢

اإللكرتوين    رابطقة، ميكن التواصل معنا عرب اليف حال وجود أية أسئلة حول املساب  طابقة للمواصفات املطلوبة. امللن يتم قبول الصور غري  ملحوظة:  
 inquiries/yptwww.euphotocompetition.com/eg :التال 

 :جوائز
 مصورين أصحاب أفضل ثالث صور. لل مصر جوائز  يقدم وفد االحتاد األورويب لدى  ➢

   .صورة  ثالثنيسيتم عرض أفضل   ➢



 صورة.   ثالثنيورين أصحاب أفضل  لمصل تسلم شهادات تقدير س ➢

 سيتم إبالغ الفائزين وأصحاب أفضل صور عرب اهلاتف والربيد اإللكرتوين. 

 : شروط
 : والشروط القانونية التالية  هااك فيتكونوا قد وافقتم على قواعد االشرت   مبشاركتكم يف تلك املسابقة الفوتوغرافية 

مبثابة موافقة وإ ➢ املسابقة  الفوتوغرافية )وامسكميكون اشرتاككم يف تلك  بنشر صوركم  السماح  اإلقامة(    ، املدينة و   ،قرار على    صدارات اإل يف  وبلد 
اخلاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  والصفحات  اإلنرتنت  ااب  ومواقع  ويف ألورويب الحتاد  ألنشطته   ،  اإلجراءات  الرتويج  إطار  يف  وذلك   ،

 مع االحتاد األورويب يف عقد املسابقة.  على أي شريك يتعاون  ا ينطبق ذلك الشرطمك  .الالزمة 

حقوق    وشركاؤه   يضمن االحتاد األورويبوس  ،ولكافة احلقوق األخرى اخلاصة ابستخدام صورهم يف املستقبل   ور حيتفظ املتسابقون مبلكيتهم للص ➢
 . م اخلاصة مبالك الصورة يف كافة إصداراهت النشر

 . سابقة اخلاصة هبم أصلية وال تعد انتهاكا ألية حقوق ألي طرف آخر يضمن املتسابقون أن مواد امل  ابالشرتاك يف املسابقة ➢

أية مسئولية ألية معلومات خاطئة   يعفيابالشرتاك يف املسابقة   ➢ التحكيم من    فقدانأو    املتسابقون االحتاد األورويب وأي عضو من أعضاء جلنة 
  لتقديره   وفقا   احلق يف التحقق   االحتاد األورويب   وفد ليكون  و  ول عليها. أو تلف من أي نوع قد ينشأ من املسابقة أو أي جائزة مت احلص  مطالبة أو 

 . وستكون قرارات االحتاد األورويب هنائية وملزمة  ،من أهلية الفائز 


