
 

 
 

 

 "شباب من أجل المناخ ! "
  تغير المناخ الصورة الموضوعيةمواصفات مسابقة 

 
المناخ وتغيره ، والتي تعد من القضايا ذات األولوية في  حول أزمةتهدف مسابقة الرسم إلى زيادة وعي الشباب 

 2027- 2019إستراتيجية االتحاد األوروبي للشباب 
(WALD)  العالمية لإلدارة  المحلية و الديمقراطيةتنظيم المسابقة: األكاديمية 

 موضوع المسابقة: تغير المناخ وعالمنا المستقبلي
 اسم المسابقة: مستقبل أكثر اخضراًرا !

 النوع: صورة
عاًما في جميع أنحاء تركيا. سيكون مفتوًحا  25- 17الجمهور المستهدف: طالب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 

 معات في جميع أنحاء اسطنبوللمشاركة طالب الجا
 جدول المسابقة :

 2021سبتمبر  30تاريخ اإلعالن: 
 2021أكتوبر  10آخر موعد للتقديم: 

 2021أكتوبر  17حفل توزيع الجوائز: 
 

 1- الغرض
التي عاًما بالتغير المناخي ونقص الموارد المائية والمشاكل  25- 17توعية طالب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 قد تنشأ عنه (الجفاف ، الحيوانات المهددة باالنقراض ، التنوع البيولوجي ، إلخ) وزيادة وعيهم بالحلول
  2-المكافآت   

سيتم تقييم جميع الصور المرسلة من قبل المجموعة المستهدفة المحددة معًا وسيتم منح ثالث جوائز للمشاركين في 
 المسابقة

 ابقة: دراجةفي المس االولى جائزة الفائز
 جائزة الوصيف في المسابقة: WWF مجموعة هدايا متجر

 الجائزة الثالثة في المسابقة: Xiaomi ساعة الذكية
 

 األكاديمية العالمية سيتم تغطية الجوائز التي ستمنح للفائزين في المسابقة وتكاليف تنظيم حفل توزيع الجوائز من قبل 
(WALD).  الديمقراطيةلإلدارة  المحلية و 

 
 
 
 
 

 3- شروط المسابقة
  .3.1.ستكون المسابقة مفتوحة لمشاركة جميع طالب الجامعات العامة / الخاصة / التأسيسية في جميع أنحاء اسطنبول

 3.2سم أو ورق خلفية أو قماش باستخدام الفحم أو الطالء الجاف أو  x50 يمكن عمل الصور على ورق رسم مقاس 35 
 الطالء الزيتي أو األلوان المائية أو ألوان الباستيلاألكريليك أو  
 

 .3.3 يجب كتابة اسم الطالب واللقب واسم الجامعة ورقم الطالب ورقم الهاتف على ظهر الصور
 .3.4؛ من خالل ملء استمارة معلومات  2021أكتوبر  10األعمال التي ستشارك في المسابقة حتى نهاية يوم العمل في  

فاتح / اسطنبول شخصيًا أو بالبريد أو البريد  34122 2رقم:  .Alemdar ،Yerebatan Cad  قة ، المسابقة المرف
ليست مسؤولة عن أي أضرار وتأخيرات قد تنشأ أثناء التسليم  WALD .السريع ، بشرط أن يدفع المنافس الرسوم

 البريدي أو البريد السريع
  3.5.يجب أال يكون هناك أي نص أو معلومات على الصورة

  3.6.يمكن لكل طالب المشاركة في المسابقة بحد أقصى عمل واحد
 

 التقييم -4



 

 
 

 

 .4.1 سيتم التقييم على مرحلتين مثل االختيار المسبق وتحديد الفائزين
 .4.2 سيتم إجراء التقييم على أساس المعايير التالية

 

 نقطة المعايير

 25 أهمية الموضوع للصورة

 30 اإلبداع واألصالة

 20 نقل المشاعر والتعبير عنها ، التفكير في الرسم قوة

 25 التقنية المستخدمة

 100 المجموع

 
 

  3.4.يجب أال تكون األعمال المقدمة للمسابقة قد تم إرسالها إلى مسابقة أخرى من قبل ولم يتم نشرها في أي دورية
 4.4 العمل تقديمسيتم استبعاد أولئك الذين تم اقتباسهم جزئيًا أو كليًا من األعمال المرسلة إلى المسابقة من التقييم. إذا تم 

المذكور ، فسيتم إلغاؤه. جميع أنواع المسؤولية القانونية بسبب حقيقة أن األعمال المرسلة إلى المسابقة ليست أصلية تعود 
 هذا الشرطبترض أن المتسابق الذي أرسل العمل والديه يقبلون إلى المالك ووالديه. يف

  4.5.سيتم استبعاد األعمال التي لم يتم تسليمها خالل الوقت المحدد من التقييم
ليس لديها أي التزام لشرح أو   WALD .يجب قبول أنه يمكن تقديم عمل مماثل من قبل المنافسين اآلخرين 4.6

 .عن هذا الموقف اإلبالغ 
 4.7األعمال التي تخدم أغراًضا سياسية تتعارض مع مؤسسة التعليم العالي والقانون األساسي للتربية الوطنية ، والتي 

تحتوي على تعبيرات مرفوضة وضارة ، والتي ال تتوافق مع القواعد األخالقية العامة ، والتي تحتوي على إهانات والتي 
 د من المنافسةتستخدم اسم الشركة ألي غرض ، ستكون مستبع

في حالة تأجيل الفعاليات بسبب  .WALD في مركز تنسيق مشاريع 2021أكتوبر  17سيقام حفل توزيع الجوائز في 
 / WALD Twitter و /https://www.wald.org.tr ، سيتم اإلعالن عن مكان وزمان حفل توزيع الجوائز على4.8

Instagram حسابات وسائل التواصل االجتماعي 
 /https://www.wald.org.tr .4.9  عالن عن نتائج المسابقة في يوم حفل توزيع الجوائز علىسيتم اإل

 
 5- حقوق النشر

 5.1لن يتم إرجاع الصور التي تم منحها في المسابقة والتي تم اختيارها للعرض ، وسيتم التعامل مع مطبوعاتها ونسخها 
 مع جميع حقوق النشر (WALD) تم شراؤها من قبل األكاديمية العالمية للحكم المحلي والديمقراطيةكما لو 

 
 5.2يعتبر المشارك قد قبل وأعلن والتزم أن الصور المرسلة للمسابقة هي ملكه. يتم استرداد الجوائز واأللقاب وجميع 

المشاركين الذين تم منح أعمالهم أو اعتبارها جديرة  أنواع المكاسب التي تم الحصول عليها من خالل هذه المسابقة من
 بالعرض ، من أولئك الذين يُفهم أنهم تصرفوا خارج نطاق هذه التصريحات والقبول

 5.3، النسخ األصلية والمعدلة من اللوحات التي تعتبر  (WALD) األكاديمية العالمية لإلدارة  المحلية و الديمقراطية
ندوة ومعرض إلخ. باإلضافة إلى الملصقات والكتالوجات والكتيبات واللوحات اإلعالنية جديرة بجائزة أو معرض ؛ 

واللوحات اإلعالنية وغيرها في األنشطة التعليمية والترويجية. جميع حقوق الطبع والنشر الناشئة عن قانون األعمال 
لحق في استخدام وعرض جميع أنواع المواد ، باإلضافة إلى اسم مالك الصورة ، بما في ذلك ا 5846الفكرية والفنية رقم 

 الترويجية ، والنشر في وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية
 6-أعضاء لجنة االختيار

 
 سيتم اإلعالن عن أعضاء لجنة االختيار في وقت الحق

 



 

 
 

 

 للحصول على معلومات مفصلة االتصال :
(WALD) األكاديمية العالمية لإلدارة  المحلية و الديمقراطية 

 مكتب تنسيق المشروع  
  العنوان :

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Proje Koordinasyon Ofisi 
Adres: Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B1 Blok, Kat:4 No:204, 

Yeşilköy, 34149 Bakırköy / İstanbul / Türkiye 
 

 15 00 90212517هاتف: +
 15 00 90212517فاكس: +

: wald@wald.org.tr  بريد إلكتروني  
 
 
 


