قانون مسابقة
ريشتي الخضراء

تنظم الوكالة الوطنية للنفايات الطبعة األولى للمسابقة الوطنية« :ريشتي الخضراء» ،عبر مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بالوكالة (صفحة الفايسبوك ،حساب األنستغرام).

 المادة األولى :محتوى المسابقة
 يجب أن تتوفر القصة على الشروط التالية:
 -1على المشاركين كتابة قصة تتضمن موضوع تسيير النفايات ،سواء سرد قصة واقعية أو من
نسج خيال الطفل.
 -2يكون موضوع القصة في قالب قصصي يعالج أحد المواضيع التالية:
*االقتصاد الدائري
*تقليص النفايات من المصدر
*الفرز االنتقائي للنفايات
*مؤسسة استرجاع و رسكلة النفايات
*التسميد العضوي
*المفارغ العشوائية
*مراكز الردم التقني للنفايات
*أضرار النفايات على صحة االنسان
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*أضرار النفايات على الثروة السمكية
*معالجة النفايات الخاصة الخطرة
 -3أن تكون القصة مكتوبة عبر برنامج وورد ،حجم الخط  ،11بين  22و 20صفحات مع تسجيلها
فيديو من القاء المشارك.
 -0التعريف باسم المشترك ،السن ،العنوان ورقم الهاتف.
 -5أن نخرج من القصة بعبرة ،معلومة أو نصيحة متعلقة بالمواضيع المقترحة.

 المادة الثانية :آجال المسابقة
 اإلعالن الرسمي عن المسابقة برمج يوم السبت  12فيفري .2222
 بداية استقبال األعمال يوم السبت  12فيفري  2222إلى غاية يوم السبت  12مارس .2222
 ال تقبل األعمال المرسلة خارج اآلجال.
 تنشر األعمال المرشحة عبر مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالوكالة الوطنية للنفايات.
 يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين في المسابقة يوم االثنين  21مارس .2222
 تعتبر نتائج المسابقة النهائية غير قابلة للنقاش.
 يحق للوكالة نشر القصة ارتأت ذلك.
 يقسم الفائزين إلى فئتين:
الفئة األولى( :من  20إلى  12سنوات)
-1الفائز األول
-2الفائز الثاني
-3الفائز الثالث
الفئة الثانية( :من  11إلى  10سنة)
-1الفائز األول
-2الفائز الثاني
-3الفائز الثالث
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 آخر أجل إلرسال القصة سيكون يوم السبت  12مارس .2222
 نشر القصص عبر صفحات الوكالة الوطنية للنفايات سيكون ابتداء من يوم السبت  12مارس .2222
 كل القصص المرسلة بعد تاريخ السبت  12مارس  .2222بعد الساعة 23سا 55د لن تؤخذ بعين
االعتبار.


 المادة الثالثة :التنظيم وشروط االلتحاق بالمسابقة
 المسابقة موجهة لشريحة األطفال ،الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 10سنة.
 القصة تتمحور حول الموضوع دون مساعدة األولياء.
 يجب أال تحتوي القصة على تعليقات سياسية ،دينية أو مواقف عنصرية غير الئقة.
 ال يسمح بالمشاركة بأكثر من قصة واحدة لكل مشارك.
 ال يسمح بالمشاركة بمضمون منقول من أعمال أخرى.
 كل عمل مرسل يعتبر نهائي وغير قابل للتبديل.

 المادة الرابعة :تسليم الجوائز
 يتم انتقاء الناجحين األوائل في المسابقة وفقا للمعايير المحددة لتقييم القصة ،والمتمثلة في:
 االلتزام بعناصر القصة.
 االلتزام بأحد المواضيع المذكورة.
 يتم بعدها اختيار الفائزين النهائيين من قبل لجنة تحكيم موثقة أعمالها بحضور محضر قضائي.
 تعتبر مشاركة القصة عبر مواقع التواصل االجتماعي على أوسع نطاق كأحد العوامل التي تدرج في سلم
التنقيط.
 الفائزين الثالثة من كل فئة يتحصلون على هدايا تحفيزا لمجهوداتهم.
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 المادة الخامسة :شروط وحقوق المؤلف
 يجب أن تكون القصة أصلية.
 القصص تكون تحت ملكية الوكالة الوطنية للنفايات اعتبارا من تاريخ استالمها.
 للوكالة الوطنية للنفايات الحق في التصرف في هاته القصص.
 تحتفظ الوكالة بحقوق التأليف لكل المنتجات المرسلة.

 المادة السابعة :االلتزامات
أ -التزامات الوكالة الوطنية للنفايات:
 تلتزم الوكالة الوطنية للنفايات باإلجابة على كل االستفسارات المطروحة من قبل المشاركين.
 تضمن الوكالة الوطنية للنفايات تجسيد هذه المسابقة في مختلف مراحلها.
ب /التزامات المشاركين:
 على المشاركين تقديم القصص بمقر الوكالة الكائن بـ  30شارع المعدومين ،محمد بلوزداد -الجزائر
العاصمة ،أو إرسالها عبر صفحة الوكالة
) الوكالة الوطنية للنفايات  (Agence Nationale des Déchet /أو البريد اإللكتروني للوكالة
).(contact@and.dz
 القصص البد أن تكون مكتوبة ومطبوعة بالكمبيوتر.
 القصص تكون مرفقة بمعلومات المشاركين:
 اسم ولقب الطفل المشارك. سن المشارك. -رقم هاتف ولي األمر.
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 المادة الثامنة :أحكام نهائية
 عدم احترام قانون المسابقة يترتب عليه إلغاء المشاركة فيها.
 كل شخص شارك بإرسال قصة ،موافق على جميع شروط وقواعد المسابقة وليس لديه الحق في أي شكوى
كانت.
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