
 

    

 

#noitnwwtDwarD: مسابقة الرسوم المتحركة 
 

#noitnwwtDwarD لحقوق اإلنسان في األحداث الرياضية الضخمة 
 

 في البرازيل؟ ٢٠١٤لكأس العالم  سمعت عن السلبيات له

  

 
 

 فيفالكأس العالم بلدة لبناء المرافق الرياضية  ٢٤شخصا من  ١٢٢٧٥و تم تهجير هل تعلم أن هناك حوالي ألف منزل تم هدمه 

 ؟٢٠١٦و و لأللعاب األولمبية ري ٢٠١٤
 

 في األحداث الرياضية الضخمة.هذا مجرد مثل عن إنتهاكات حقوق اإلنسان التي تحصل 
 

 لهذه اإلنتهاكات؟ noitnwwtDwarD#كن بطال و مدافعا عن حقوق اإلنسان و 
 

 ، ندعوكم إلى مشاركتنا:٢٠١٥في يونيو  أذربيجان بباكو عقدنمناسبة النسخة األولى لأللعاب األوروبية التي ستب
 

)رسوم  مإلى عمل فني خاص بك  nia notD iaDيدعوكم  ،تحالف الرياضة و حقوق الطفلكجزء من 

ى حقوق مستقبلية علالسابقة أو المدى تأثير ألعاب الرياضية الضخمة  صفه ونامكباي( أو أي تمثيل مرئمتحركة،كاريكاتور،

 اإلنسان، بما فيها حقوق األطفال.
 

 عن الموضوع؟هل أنتم بحاجة إلى مزيد من اإللهام 
 

 كيف يمكنم أن تشاركوا؟ 
 

 المسابقة مفتوحة للجميع!
 

 و أكتبوا في الموضوع "لفت اإلتنباه+ إسم صورتك" aDorniia notDtaD.roi الى رسالة عبر البريد اإللكتروني أرسل

 n4تاريخ الميالد، الجنس، الجنسية و العمل الفني الخاص بك على بنية  سم األول، إسم العائلة،األهذه المعلومات:يرجى ذكر 

  )BMP, TIFF, JPEG, GIF or PNG) كمرفق

  

 وا قد وافقتم على أن تخضع هذه اآلعمال الى رخصة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة تكون ماألعمال الفنية الخاصة بك كمتقديمب

Creative Commons copyright license “Attribution- NonCommercial-ShareAlike” CC BY-

NC-SA  

 

https://creativecommons .org   

 

 

 ! هناك نوعان من الجوائز في إنتظاركم:ةالفني ملكاعمأ واعزز
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 "جوائز لجنة التحكيم"
 

 الفائزين الثالثة:

 ٥٠٠€.الذهبية: ....١

 €٣٠٠ .الفضية: ....٢

 €٢٠٠ : ....ونزية.البر٣
 

 معايير اإلختيار:
 

 و إختيار األعمال الفنية وفقا للمعاير اآلتية: ستقوم لجنة بتقييم

 أثناء أو بعد األحداث الرياضية الضخمة. (المحتوى:إنتهاكات حقوق اإلنسان قبل،١

 ب العمل: أن يكون المحتوى مناسبا.(آدا٢

 أفكار جديدة.إبتكار و (اإلبداع:٣

 

 "جائزة إختيار الجمهور" 
 

 €٣٠٠ و سيستلم لجائزة إختيار الجمهور الفائزر ختاسيبالتوازي مع إختيار لجنة التقيي م

و  بضغطه على إعجاب بعد أن ننشر عملكم الفني على مواقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك و تويتر، سوف يصوت الجمهور

 2unan##n #tnettDDanD# n #nerdlihC#51: #مشاركة أو بإستخدام الهشتاغ اآلتية

 

 نشر جميع األعمال الفنية المقدمة على موقعنا من خالل وسائلو سيتم عرض و ! سيفوز جميع المشاركين 

  .جتماعياإل التواصل 
 

 :لموعد األخيرا
 

 TSEمسائا  ١١:٥٩بتمام الساعة  ٢٠١٥مايو  ١٨يرجى تقديم لوحتك الفنبة قبل 
 

 ٢٠١٥يونيو ١٥سوف يتم إبالغ الرابحين شخصيا،و سوف يتم اإلعالن عن أسمائهم في 
 

رسالها على البريد اإللكتروني اآلتي: إ كنكميم tnettDDanD# n#لأللسئلة و التعليقات حول مسابقة 

#no ni1#2unant#n. ni   

 


