


 

 

".حقوق ا�نسان من أجل التصويريةالرسوم "المسابقة العالمية ا�ولى   

 

 ا�سس

�جل حقوق  التصويرية للرسومالمسابقة ا�ولى  زيوامنظمة فيرناندو بويسا ب%نكو فونداتعقد 
.و التي سوف تعقد مرتين في العام وعلى نطاق دولي ا�نسان  

 

مؤلفة من  تصويريةسوف يبعث الرسامون ث%ثة أعمال تصويرية كحد أقصى وسوف تتلخص كل منھا في رسوم 
التصريح المواد الث%ثين حول حقوق ا�نسان الواردة في  بإحدى, بشكل إجباري, ة متعلقةث%ثة مربعات صوري
.العالمي لحقوق ا�نسان  

 

المتسابقين. 1  

يقوم كل مشترك بتقديم ث�ثة . في السنيمكن أن يشترك جميع ا�شخاص الراغبين في المسابقة دون حدود 
فيرناندو  بمنظمةالخاصة  ق ا�نسان�جل حقو التصويريةالرسوم في مسابقة  أعمال تصويرية كحد أقصى

 بويسا ب�نكو فوندازيوا

المحتويات. 2  

.ي ا�عمال التصويرية المقدمة إلى المسابقةبشكل خاص ف الطابع البناء وا�يجابي واLنتقاديسوف يتم تقييم   

 

والحجم الشكل. 3  

يمكن أن يتم تقديم العمل . غير منشورة بشكل مسبقمشاھد والشخصيات مخترعة شخصياً ويجب أن تكون ال
وأن , بكسل 600×800أL تتعدى حجم  وي صفحة واحدة ا�عمال التصويرية ف تقديم ويجب. با�بيض وا�سود
. بكسل لكل بوصة 72تتمتع بدقة دنيا ذات   

 

اللغات. 4  

با�ضافة إلى اللغات ا�سبانية والباسكية سوف تقبل ا�عمال التصويرية الصامتة المقدمة من فنانين ذوي لغة أو 
.منطقة جغرافية مختلفة  

 

العرض. 5  

اسمھم وكنيتھم وعنوانھم وتاريخ وLدتھم وھويتھم الشخصية   يوضحيجب على المتسابقين إرسال بريد إلكتروني 
. ورقم ھاتفھم  

JPG   التصويري في ملف بملف العملريد ا�لكتروني مرفقاً يجب أن يرسلوا ھذا الب

 

مدة التقديم. 6  

: العنوان التالي إلىا�عمال مع اسم المؤلف عن طريق البريد ا�لكتروني فقط يجب أن يتم إرسال   

.2010ديسمبر / كانون الثاني 31وذلك قبل تاريخ ,  fbuesadh@yahoo.es  

 



 

العرض. 7  

لن يمنح عرض . على العامة �عمال المقدمةابنشر منظمة فيرناندو بويسا ب%نكو فوندازيوا سوف تقوم 
.لمعارض حقوقاً مالية لمؤلفي ھذه الرسوما�عمال على شبكة ا�نترنيت أو في ا . 

 

الجوائز. 8  

: يورو وتنقسم إلى خمس جوائز �5000جل حقوق ا�نسان إلى  التصويريةتصل قيمة جائزة مسابقة الرسوم 

. يورو1000: الجائزة الثالثة بقيمة. يورو 1200: الجائزة الثانية بقيمة. يورو 1500: الجائزة ا�ولى بقيمة

.يورو 500: لجائزة الخامسة بقيمةا. يورو 800: الجائزة الرابعة بقيمة  

الحّكام. 9  

.2011الجوائز خ%ل شھر آذار عام  يتم منحوسوف . سوف تقوم لجنة حكام مختصة باختيار أفضل ا�عمال  

 

است%م ا�عمال 10  

زة واحدة فقط بقيمة جائ إلىسوف يتم اختصار الجوائز , عم%ً  80كان عدد ا�عمال المستلمة أقل من في حال 
.يورو تُقدم �فضل عمل تم است%مه 2000  

 

أخرى قاعدة. 11  

, يقود اLشتراك في المسابقة إلى قبول ھذه ا�سس وقبول عرض جميع ا�عمال التصويرية المقدمة أو قسم منھا

.  بقةومتصلة دائماً بمسار تطور المسا بالمنظمةفي المساحات ا�ع%مية الخاصة   

 

:بتعاون مع  

 

 و

 

:برعاية  
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