
" ماكن ما – ما بلجياك: خشص حملة عىل  " 

صورمعرض مسابقة و   

 

 
 

ين ومىت؟أ    

توزيع  وسيمتيف أ ندرخلت. نوتردام معهد  ، يف مقر"مساء١٧صباحا اىل  ١٠حزيران من  ١٨السبت "،  لالجئني العاملييوم ال سيمت عرض هذه الصور يف 

.اجلوائز خالل هذا اليوم  

جراءاتال    

يف اذلاكرة. ي احتفتت هذه املسابقة مفتوحة أ مام طاليب اللجوء / الالجئني / املهاجرين اذلين يرغبون يف تقدمي صورة جتسد املوضوع اذل  

رسالنا:ح ٦حىت التسجيل يف املسابقة  وميكتمك املسابقة جمانية وميكن ان يكون التسجيل فرداي أ و جامعيا.                                      زيران، وذكل ب 

 صورتني )كحد أ قىص(

                 photo@cire.be : عىل العنوان ال لكرتوين التايل 

         ٠٤٨ /٧٨ ٦٦ ٧٥ :أ و عىل الرمق التايل

pixel    .  Bmp 768*1024 وكحد أ دىن لقياس الصورة ،  وال شاكل املقبوةل يه: PNG ،TIFF ،gif وJPG   أ و

 وميكن معل رتوش للصور املرسةل بواسطة الكومبيوتر عن طريق برانمج ا عداد الصور

مس املرسل وتعليق عىل الصورة، أ و عنوان للصورة، قرأ  أ دانه أ و وصفا موجزا  جيب أ ن يصاحب لك صورة ا  ختيار الصورة"( -ملوضوع الصورة )ا  "ا   

ختيار الصورةا    

       : تضامهنم... اك اذل ي ترك دليك أ ثر يف ضيافهتم،تصوير خشص و/أ و ملاكن يف بلجي

أ و  اجامتعيوموظف ، س نني 10س نة أ و  أ و شهر مناكن أ   سواء" وصوكل،الآن يف بلجياك و / أ و عند  معك الشخص اذل ي يعيش املثال:عىل سبيل 

اذل ي حييط من حوكل. العاملعن عنك و  و اذل ي يعرب ،امجلاعي الشخيص أ و حياتكجزء من  شلكماكن  ،أ جعبكخاص ... ماكن موظفة اجامتعية  

ذا جنسيتك.و  الاكمل ا ضافة اىل امسك  تياركأ مكن نرغب أ يضا احلصول عىل تعليق يربر اخ  ا   

      هدفنا                                                                
 

طارمضن  قة تنتمي مسابمجعية سريه تقوم ب  لالجئني،اليوم العاملي  ا 

 الالجئني /صور )الهاتف اذليك، الاكمريا( خصيصا لطاليب اللجوء / 

املهاجرين. حنن نبحث عن النترة اليت تكونت دليمك عىل بلجياك دلى 

                   أ و املاكن اذل ي أ ثر فيمك و/ وصولمك ; لقاء مع خشص

mailto:photo@cire.be
mailto:photo@cire.be


                                      واجلوائزجلنة التحكمي 

نهتاء من املسابقة.ال   موعد ختيار صور عندبودوان ل   وأ عضاء مؤسسةنهتاء من بب التسجيل سوف تتشلك جلنة من املهنيني عند ال     

 اجلائزة ال وىل

طار+ال   صورلل همنية  طباعة (الفوتوغرايفالتقنيات وفن التصوير  ال ساس ية,تسجيل يف دورة التصوير الفوتوغرايف )املفاهمي منح   

املركز ال ول -شهادة مشاركة   

ائزة الثانية٦٦جلا  

ال طار + همنية للصورطباعة   

الثاين املركز -شهادة مشاركة   

جلائزة الثالثةا  

ال طار+ همنية للصورطباعة   

املركز الثالث -شهادة مشاركة   

 مسؤولية املنتمني وحقوق التأ ليف والنرش

:واملهينجامتعي مقر معل امجلعية ال  ، املسابقة منتمة من قبل مجعية سريه  

Rue du vivier 80-82¸ 1050 بروكسل 

 أ ن هل احلقب ادعياملنتم ضد لك ترصف صادر من طرف اثلث همام اكن م جيب أ ن يكون املشارك صاحب الصورة املنشورة. يتعهد بلنتيجة عىل تعويض

  هبذه الصور.

همام  ةنازل أ  ي تعويض أ و مي ج عن ذكل الت نونية عن حقوق التأ ليف بدون أ ن ينتالقا وخالل املدةاكمل  وللجميع بشلكمجلعية سرية  جماان يتنازللك مشارك 

طارو احلقوق اجملاورة املتعلقة بلصور مضن  مجيع حقوق املؤلف ،اكنت التوزيع و هور و البث و التقدمي و التصال مع امجل املسابقة مبا يف ذكل حقوق النسخ  ا 

  املس تقبل.عالم املعروفة حاليا أ و يف طرق التشغيل و عىل مجيع وسائل ال  عىل مجيع  التأ هيل و

عىل مجيع و ل ية معلية اكنت  ,جماانو ادلاخلية بشلك  تصالت اخلارجيةال  و ذكل ل غراض  ــ اذا رغبت  نتفاع مهنابل  هذه الصور تسمح مجلعية سرية 

تعويض ل  ي اكن. لك نتفاع من هذه الصور أ  ي س تعامل و / أ و ال  عن هذا ال   دون أ ن ينتج  ( تويرت أ و فيس بوك مبا يف ذكل النت,)  تصالوسائل ال  

عالم املذكورة أ عاله.سمح بأ ن تنرش صورته عىل وسائل ال  مشارك يف املسابقة ي   

 خيضع النتام احلايل للقانون البلجييك: 

يف  ختصاص احلرص ي حملامك ادلائرة القضائية/أ و تنفيذه يندرج حتت ال  وتفسريه واملتعلق بصالحيته  النتام مبا يف ذكل عن هذا نزاع ينتجاختالف أ و  لك

   بروكسل مبوجب تطبيق القانون البلجييك.

 

 

 

 



 

 


