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 المسابقة     موضوع األولى:دة ما        

موجهة للمجتمع  »بدون تبذير غذائي  جماعي إفطار»تحت عنوان مسابقة وطنية  لوكالة الوطنية للنفاياتا تنظم

جماعي خالل شهر الفطار عمليات اإلعلى تنظيم  ئمةاالق المعتمدة من طرف الدولة،الجزائرية  والجمعيات المدني 

  رمضان. 

 :محتوى المسابقة المادة الثانية 

 بتبني ، وذلكالمجتمع المدني والجمعيات إلفطار جماعي منظم من طرففيديو  مقاطع اعدادالمشاركين  على 

  .التقليل من كمية النفايات بالتاليو ،الحد من التبذير الغذائيسلوكيات من شانها 

  مقتطفات متسلسلة كالتالي على الفيديويجب أن يحتوي هذا : 

 أثناء التسوق-1            

 في وقت اإلفطار.-2            

  بعد اإلفطار-3           

قانون مسابقة رمضان   

بدون تبذيرجماعي إفطار  غذائي   

جوان  إلى  أفريل من 
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  مدة المسابقة  :الثالثةالمادة 

بالوكالة الوطنية للنفايات )صفحة الفايسبوك، حساب  ةمواقع التواصل االجتماعي الخاص عبرالمسابقة  تطلقس      

 األنستغرام، حساب التويتر(

 2019ل يأفر 28 يوم:المسابقة سيكون  اإلعالن عن. 

  2019جوان  09 تاريخ:يجب إرسال مقاطع الفيديو قبل. 

  االعتبارال تؤخذ بعين د 59سا23الساعة  على 2019جوان  09كل المقاطع المرسلة بعد تاريخ.  

  بالمسابقة وشروط اإللتحاقالتنظيم  :الرابعةالمادة 

  والمجتمع المدنيمعتمدة من طرف الدولة ال جزائريةالجنسية اللجمعيات ذات للمجتمع المدني و االمسابقة 

  .2019 شهر رمضان إلفطار جماعي خاللين منظمال

 .مقاطع الفيديو تتمحور حول موضوع التبذير الغذائي 

  غير الئقة.و مواقف عنصرية أيديو على تعليقات سياسية، دينية يحتوي الف الأيجب 

 .ال يجب أن يتضمن الفيديو مقاطع ترويجية لماركات تجارية 

  دقائق. 6إلى  4تتراوح بين ن تكون مدة الفيديو أيجب 

  بالمشاركة بأكثر من فيديو واحدال يسمح.  

 ومعايير االنتقاءلجنة التحكيم  الخامسة:ة الماد 

  ولها عالقة بالموضوع. هادفةفيديو تختار لجنة التحكيم مقاطع 
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 تتكون لجنة التحكيم من: 

 وزارة البيئة والطاقات المتجددة ممثل عن -1

 ممثل عن الوكالة الوطنية للنفايات.-2                  

 .وزارة التجارةعن ممثل -3                  

 . االتصال مجال مختص في-4                  

 السمعي البصري. المجال مختص في-5                  

 تسليم الجوائز السادسة: المادة 

  لجنة التحكيم بعد جلسة التقييم. من طرففي المسابقة يتم اختيار الفائزين 

  الجوائز التالية: تحصل علىيالفائز  

 .دج 300.000 ـب يقدر ثمنها ر ،إلكترونيةمشكلة من أجهزة  مجموعةالمرتبة األولى:  -1

 دج 200.000 ـب إلكترونية، يقدر ثمنهاأجهزة مشكلة من  مجموعةالمرتبة الثانية:  -2

 دج. 150.000 ـب، يقدر ثمنها إلكترونيةأجهزة  مشكلة من مجموعةالمرتبة الثالثة:  -3

  وحقوق المؤلفشروط  السابعة:المادة 

  من فيديوهات أخرى.  مقتبسةوغير  اصليةيجب أن تكون مقاطع الفيديو 

 هاتحت ملكية الوكالة الوطنية للنفايات اعتبارا من تاريخ استالم صبحمقاطع الفيديو ت . 

 وكالة الوطنية للنفايات الحق في التصرف في هاته الفيديوهاتلل. 
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 لتزامات: اإلالثامنةلمادة ا . 

 للنفايات:لتزامات الوكالة الوطنية ا- أ

 تلتزم الوكالة الوطنية للنفايات بعدم نشر المعلومات الشخصية للمشاركين. 

  الوكالة الوطنية للنفايات باإلجابة على كل الشروحات المطلوبة.تلتزم 

 المشاركين:ب/ إلتزامات 

  تروني بريد اإللكللأو ارسالهم على المشاركين إيداع مقاطع الفيديو على مستوى مقر الوكالة الوطنية للنفايات

  .«  eDriv Google«وأ« wetransfer.com« على  contact@and.dz  :للوكالة

  مقاطع الفيديوهات المرفقة البد أن تكون على شكلAVI و أMPG4. 

  المشاركين:الفيديوهات تكون مرفقة بمعلومات 

 الجمعية. ولقب رئيس سمإ-

 .الخاصة برئيس الجمعية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-

  الجمعية. تأسيسنسخة من اعتماد -

 نسخة من االعتماد الخاص بتنظيم اإلفطار الجماعي بالنسبة للخواص.-

 المادة التاسعة: أحكام نهائية 

  .عدم احترام قانون المسابقة يترتب عليه إلغاء المشاركة فيها 

mailto:contact@and.dz
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 وى شكفي أي الحق  وليس لديه وقواعد المسابقةجميع شروط على  وافقم ،فيديو بإرسال كل شخص شارك

.كانت
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