
  
  

  
  

  المسابقة وشروطھامعلومات عن 

من  الھواةالشباب  اللبنانیین الموسیقیین للمؤلفین  مفتوح المسابقة في والمشاركة التنافس باب
 ةالمقدم ةالموسیقی عزوفةالم كونت على ان سنة، 35و 18التي تتراوح بین الفئات العمریة 

 حفلأي  في اأداؤھ أو الھ الترویج أو انشرھ یسبق ولم ،ةمنقول أو ةمقتبس غیر ،أصیلة للمسابقة
  .او الكترونیة إعالمیة وسیلة ةأی عبر ابثھ أو علني

شكل  على تقدیمھ یتم وأن ،)5( الخمس دقائقال تتخطى  المقدم العمل مدة تكون أن یشترط
)MP3 format(،   االلكترونيیرسل الى البرید :awards@lebanondialogue.org  
  

 رسوم  ودون أیةالمشاركة في المسابقة مجانیة  -
 تقدمة فیرست ناشیونال بنك  )$2500(ریكي ن وخمسمایة دوالر امالفا الجائزة قیمة  -
  2017 ایلول 30السبت :الموعد النھائي الستالم المؤلف الموسیقي -

  
   :التقنیة الشروط

 حر قالب فيلمؤلف واحد على آلة البیانو  ةموسیقی قطعة للمسابقة المقدم العمل یكون أن -
   الشرقي او االجنبي الموسیقي التعبیر على منفتحو نفسھ المتسابق اختیار من

  معین تقلیدي ترتیب بأي بالضرورة یلتزم لكن الویراعى فیھ االصول التقنیة  -
  التألیف مھارات وإبراز لالرتجال حیز فیھ -

  
  :ة/معاییر إختیار الفائز

 بین سیما والل النزاعات لح سلمیة كوسیلة الحوار قیمة الفكرة تعكس أن یجب: فكرةال) 1
  .والثقافات الحضارات

  التنفیذ جدید في ونھج وإبتكار دةفرا: اإلبداع) 2
  ة الفنی الجودة عالیة: تقنیاتال) 3
  اإلنسجام مع موضوع المسابقة : العام االنطباع) 4
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  :شروط التقدم للمسابقة

  .35و 18اللبنانیین الھواة بین سن تقبل طلبات المشاركة في المسابقة من الموسیقیین  -
  .على ان تكون المعزوفة آللة البیانو تقبل األعمال المقدمة في مختلف األنواع الموسیقیة -
  .دقائق ال اكثر وال اقل 5-4المقطوعة یجب ان تتراوح بین  -

 :تعتبر ملغاة إذا تمالمشاركات 
 تقدیم الطلبات بعد انتھاء الموعد المحدد -
 د او الجنسیةالمحدتقدیم الطلبات من قبل متسابقین ال ینطبق علیھم العمر  -
 تقدیم المعلومات خاطئة أو ناقصة لتفاصیل ومعلومات االتصال بالمشارك -
 المعزوفةإیجاد نقص وعدم اكتمال محتوى  -

 ال تتوافر فیھا الشروط الموضوعة للمسابقةیتم استبعاد األعمال التي سوف  •
 

 جمیع في المؤلف الموسیقي بجمیع اشكالھا استخدام بحق المنعمة تحتفظ :والتسویق النشر
  .ممكنة وسیلة أي وترویجھا بما تراه مناسبا من خالل مھمتھا من كجزء العالم، أنحاء

  
 االلتزام على بمثابة إتفاق المسابقة ھذه في مشاركةال على الموافقةتعتبر  :كاملة اتفاقیة

 الحصري الحق بمنح یتعلق فیما سیما ال التوجیھیة، المبادئ في علیھا المنصوص الشروطب
  . الترویجیة أنشطتھا استخدام االمؤلف الموسیقي في في للمبادرة

 
 االستمارة ملء وكذلك والقواعد التوجیھیة المبادئ قراءة یرجى المسابقة في للمشاركة
  .المرفقة

 
 2017ایلول  30 یوم السبت فيعلى في مھلة أقصاھا االستمارة العمل مع ارسال  الرجاء

     awards@lebanondialogue.org :البریدي لعنوانا وذلك على
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