
 
 

  

 

 نجازإل ضوطلب عـــر

 2102الومضة اإلشهارية أليام قرطاج السينمائية

 النظام العام

 مدخل:

طاقاته اإلبداعية وأن   تجسيدا الختيار إدارة المهرجان أن يكون الشباب في قلب هذه الدورة، قّررت أن تراهن على

تعمل على اإلسهام في إبراز المواهب الجديدة وذلك من خالل دعوة المخرجين الشبان إلى إنجاز الومضة اإلشهارية  

 قا للشروط اآلتي ذكرها:بلهذه الدورة ط

 الشروط العامة: -0

 .2132ديسمبر  13تاريخ  في  سنة 30أو تونسية ال يتجاوز من العمر  لكل تونسي ةمفتوح دعوةال -

 بصفة فردية أو بشكل جماعي. تكون المشاركةيمكن أن  -

 ال يمكن المشاركة بأكثر من مشروع واحد -

 الشروط التقنية: -2

 لكل مشارك الحرية في استعمال التقنيات التي يريد واختيار النوع السينمائي الذي يحّبذ -

 ...(تركيب -سينما التحريك/الروائي )  

 الحق في اعتماد الحوامل التي يريد لكل مشارك  -

 ثانية 01و  01مدة الومضة تترواح بين  -

 الدعم الفني: -3

 متوفرة في الموقع اإللكتروني للمهرجان 20كل المعلومات الخاصة بالدورة   -

 بالدورات السابقة متوفرة في أرشيف الموقع اإللكتروني للمهرجان كل المعلومات الخاصة -

 إضافية يمكن التوّجه إلدارة المهرجانفي حالة الحاجة لمعلومات  -

 الملكية األدبية: -4

 يلتزم المترّشح بأن يكون مشروعه مبتكر -

في حالة اعتماده على عمل سابق على ملك غيره عليه أن يتعّهد بإثبات حصوله على ترخيص رسمي من  -

 أصحاب الحقوق.

 المشاريع: قبول -5

 (DVDع حصريا على قرص مضغوط ) ويقّدم المشر -

 ال تعاد األقراص إلى أصحابها -

يحمل عبارة " و 2132 في ظرف مغلق باسم مدير أيام قرطاج السينمائيةأو يرسل يودع كل مشروع  -

وجوبا الخارجي يحتوي الظرف  على أحد عناوين المهرجان.  "يام قرطاج السينمائيةأل اشهارية ومضة

كذلك الفّنية للومضة و بطاقةستمارة التسجيل والواالوطنية للمشارك ظرفا ثانيا به نسخة من بطاقة التعريف 

من الموقع الخاص  كل هذه  الوثائق يمكن تحميلوالمترّشح.  قبلممضاة من مؤرخة و هذا النظامنسخة من 

 .بالمهرجان

بإمكان المترّشح إيداع مشروعه مباشرة في مقّر إدارة المهرجان أو عبر البريد المضمون الوصول على  -

 عناوين المهرجان.و يتسلّم المترّشح وصال في ذلك .أحد 



 
 

  

 على الساعة الثانية عشر. 2132 أكتوبر 21آخر أجل لقبول المشاريع يوم حدد  -

 إجراءات االنتقاء -6

 توكل مهمة انتقاء المشاريع إلى لجنة تعّينها الهيئة المديرة. -

 .واالبتكار ودرجة التناغمتقوم معايير االنتقاء على القيمة الفنية  -

 قرار اللجنة بات وغير قابل للطعن وال للمراجعة. -

 .ويتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمهرجان 2132أكتوبر  11ُيعلن عن نتائج المسابقة ابتداء من  -

 :المكافآت -7

ويصبح العمل على ملك  يتحّصل المشروع الفائز على مكافأة مالية قدرها ثالثة آالف دينار تونسي -

 المهرجان.

 .مشاريع أخرى لقيمتها الفّنية 31د.  لفائدة عشر  211ٌة تشجيعية قدرها مئتا دينارُتسند منح -

 االستغالل: و حقوق التأليف -8

حقوق عن يتنازل لفائدة المهرجان حصريا  النسخة األصلية للعمل ولفائدة للمهرجان الفائز بالجائزة يوّفر   -

  .دونما أّي تحديد للفترة الّزمنّيـــة محدثة مستقبالو الأعلى مختلف المحامل الموجودة  هستغاللا

 تحتفظ إدارة أيام قرطاج السينمائية بحق بث المشاريع المشاركة في هذه المناظرة على موقعها اإللكتروني. -

 خـــاّصة:شروط  -9

العربّية  يقع اعتماد الصيغةفي التأويل  االختالفالعربّية و الفرنسّية و في حالة  النظام باللغتينحّرر هذا  -

 فحسب.

 النظام.إلدارة المهرجـــان الحّق في البّت في كّل ما لم َيُنــــصَّ عليه هذا  -

 .العمل بها ألسباب تعتبرها خطيرة إيقافأو  هاأو تأجيل مناظرةيمكن إلدارة المهرجان إلغـــاء هذا ال -

 موافقًة ال مشروطة على هذا النظـــام. مناظرةال هيعتبر الترّشح لهذ -

 بتونس وحدها الّنظر في أّي خــــالف حول هذا النظام. االبتدائيةَيـــرجع للمحكمة  -
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 سم المترّشح و لقبه :إ

 تـــونس في : 

 إطلعت و وافقت 

 اإلمضــــاء

   

 


