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 المسابقة     موضوع األولى:دة ماال        

 ،اليوميةي فنية من نفايات يتحف :عنوانمسابقة وطنية تحت  لوكالة الوطنية للنفاياتتنظم ا المدرسية العطلة مع تزامنا

 وجهة. وهي م(التويتر حساب األنستغرام، حساب الفايسبوك، صفحة) بالوكالة الخاصة االجتماعي التواصل مواقع عبر

  .شريحة األطفالل

 :محتوى المسابقة المادة الثانية 

 أدوات  فنية، لتحفوتثمينها ات التغليف طريقة إعادة تدوير مخلف يوضحفيديو  مقاطع اعدادالمشاركين  على

 أدوات مدرسية وغيرها. تزيين.

  مقتطفات متسلسلة كالتالي على الفيديويجب أن يحتوي هذا : 

 .والسنالتعريف باسم المشارك  -1

 غراء.......(األدوات المستعملة في الفيديو )مقص،   -2

  النفايات المثمنةنوع  -3

مسابقة قانون   

فنية من نفاياتي اليوميةال يتحف
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 مراحل االنجاز -4

 ة الفنية المنجزةحفالت -5

 أربع دقائق. مدة الفيديو ال تتجاوز 

 

  مدة المسابقة  :الثالثةالمادة 

 2222اوت  21 يوم الجمعة برمج المسابقة عن الرسمي اإلعالن 

 2222 أوت 31 االثنين يوم آخر أجل إلرسال الفيديوهات الخاصة بالمتسابقين سيكون 

  2222 سبتمبر 21 الثالثاء يومابتداءا من سيكون  ة الوكالة الوطنية للنفاياتعبر صفحنشر الفيديوهات 

  االعتبارتؤخذ بعين لن د 55سا23الساعة  على 2222 أوت 31كل المقاطع المرسلة بعد تاريخ.  

 

  بالمسابقة االلتحاقوشروط التنظيم  :الرابعةالمادة 

 سنة 11و 6ن تتراوح أعمارهم بين ، الذيموجهة لشريحة األطفال المسابقة. 

  األولياءبمساعدة و الموضوعمقاطع الفيديو تتمحور حول 

 .يمكنكم االقتباس من أفكار واردة في األنترنت 

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

 .ال يجب أن يتضمن الفيديو مقاطع ترويجية لماركات تجارية 

  دقائق 4 إلىثانية  32تتراوح بين ن تكون مدة الفيديو أيجب. 
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 لكل مشارك بأكثر من فيديو واحد ال يسمح بالمشاركة.  

 

 تسليم الجوائز خامسة:ال المادة 

  تقييم الفيديوهات، والمتمثلة فيللمعايير المحددة لوفقا المسابقة  فييتم اختيار الفائزين الثالث: 

 االعجاب والتعليقات والمشاركة. كبر عدد منالحصول على أ 

 شاركينالم تنشر فيديوها من )ساعة 22( ولىاأليام األثالث لا وهذا خالل. 

 كجائزة. لوحة رقمية على ون تحصلي ين الثالث الفائز 

 

  وحقوق المؤلفشروط  السادسة:المادة 

  صليةأيجب أن تكون مقاطع الفيديو . 

 مقاطع الفيديو تكون تحت ملكية الوكالة الوطنية للنفايات اعتبارا من تاريخ استالم هذا األخير . 

 للنفايات الحق في التصرف في هاته الفيديوهاتوكالة الوطنية لل. 

 

 لتزاماتاال السابعة:لمادة ا . 

 للنفايات:لتزامات الوكالة الوطنية ا- أ

  ستفسارات المطروحة من قبل المشاركين.الوكالة الوطنية للنفايات باإلجابة على كل االتلتزم 
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 المشاركين: التزاماتب/ 

 للوكالةإرسال الفيديوهات عبر صفحة  على المشاركين 

  .(contact@and.dz)أو البريد اإللكتروني للوكالة  Déchet / (Agence Nationale desالوكالة الوطنية للنفايات (

 ات المرفقة البد أن تكون ذات جودة مقبولةمقاطع الفيديوه. 

  المشاركين:الفيديوهات تكون مرفقة بمعلومات 

 .المشاركولقب الطفل  سمإ-

 .سن المشارك-

 الوالية.-

 .رقم هاتف ولي األمر-

 

  أحكام نهائية ثامنة:الالمادة 

  .عدم احترام قانون المسابقة يترتب عليه إلغاء المشاركة فيها 

 شكوى في أي الحق  وليس لديه المسابقةوقواعد جميع شروط على  وافقم ،فيديو بإرسال كل شخص شارك

.كانت
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