
QASR AL HOSN THROUGH YOUNG EYES

Calling all student creatives across the United Arab Emirates!

You are invited to create artwork inspired by Qasr Al Hosn, the oldest standing building in Abu Dhabi. 
Your art can take any form that fits within the following categories: drawings and paintings, sculpture, 
digital media, poetry and music.

Terms and Conditions:

•  Participants must be between the ages of 6 to 18.
•  Participants must be UAE residents. Proof of Emirates ID will be requested for participation eligibility.
•  Artworks must celebrate Qasr Al Hosn by showcasing elements of Qasr Al Hosn, or Abu Dhabi's culture  
    and traditions.
•  Each Entry must be submitted by an individual. No joint submissions will be accepted.
•  Only one submission allowed per student
•  Multiple winners will be selected from various categories by a judging panel selected by Qasr Al Hosn.
•  Submissions must be unpublished original artworks created for the purpose of this competition.
•  Participants should refrain from posting their submissions online until the contest results are announced.
•  Submission format varies by category. A PNG or JPG photo of the artwork will be initially submitted     
    through the competition webpage or by email (Pdf of poetry and Mp3 file for music and Mp4 file film). 
     The Qasr Al Hosn team will coordinate the delivery of art works at a later stage.
•  Participants must submit their entries to education@qasralhosn.ae to apply, with email subject
   Qasr Al Hosn Through Young Eyes, along with the signed Terms & Conditions form, available to   
    download on qasralhosn.ae and a softcopy of their Emirates ID.
•  The winner will be announced on Qasr Al Hosn's digital platforms, and will be notified via   
    education@qasralhosn.ae
• Each participant is responsible for monitoring his/her email for prize notification and other    
    communications related to this Contest.
•  Final date for submissions is: 5 PM 30 August 2020.
•  By accepting the prize, the winner agrees to provide the commercial rights of the winning artwork to  
    Qasr Al Hosn and therefore cannot use the artwork for commercial purposes without prior   
    agreement with Qasr Al Hosn.
•  By signing this form, you confirm that you have read and agree with the terms and conditions above.



قصر الحصن في عيون الشباب  

إلى جميع الطالب المبدعين في دولة االمارات العربية المتحدة.

ندعوكم للمشاركة بمسابقة "قصر الحصن في عيون الشباب" شاركوا من خالل عمل تصميم قطعة فنية مستوحاة من قصر 
الحصن، أقدم مبني تاريخي في مدينة أبوظبي. يمكنكم المشاركة بلوحة فنية، قطعة نحت، فيلم قصير، صور فوتوغرافية، 

قطعة شعرية، أو عمل موسيقي.

الشروط واألحكام:

•   يجب أن يكون المشارك طالبا في إحدى مدارس الدولة ويكون عمره بين 6 – 18 عامًا.
•   يجب أن يكون المشاركون من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وسُيطلب منهم إثبات الهوية اإلماراتية من أجل   

     التأهل للمشاركة.
َمة بقصر الحصن من خالل عرض عناصر من قلعة قصر الحصن أو ثقافة أبوظبي    •   يجب أن تحتفي القطع الفنية المقدَّ

     وتقاليدها.
•   يجب أن تكون جميع األعمال المقدمة فردية، ولن تقبل أي أعمال جماعية.

•   يسمح بالمشاركة بقطعة فنية واحدة لكل طالب فقط.
•   سيتم اختيار عدة فائزين من قبل لجنة خاضعة إلشراف إدارة قصر الحصن.

•   يجب أن تكون األعمال الفنية المشاركة أصلية منجزة لغرض هذه المسابقة ولم ُتنَشر من قبل.
•   يجب على المشاركين عدم نشر مشاركاتهم عبر اإلنترنت إلى حين اإلعالن عن نتائج المسابقة ومنح تصريح بالنشر من جانب  

     قصر الحصن.
 MP3 للشعر و  PDF للوحة الفنية وقطع النحت (صيغة الـ JPG و  PNG تختلف صيغة المشاركة حسب فئة المسابقة. صيغة   •

     للموسيقا و MP4 لألفالم) سيعمل فريق قصر الحصن على استالم القطع الفنية االصلية في مرحلة الحقة.
•   للتقديم في المسابقة، يجب على المشاركين إرسال أعمالهم إلى : education@Qasralhosn.ae، مع كتابة

     "Qasr Al Hosn Through Young Eyes" في خانة موضوع البريد اإللكتروني، إلى جانب إرفاق نموذج موقع من الشروط  
     واألحكام، الذي سيكون متاحًا للتنزيل عبر الرابط التالي: qasralhosn.ae، مع نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية اإلماراتية للمشارك.
.education@qasralhosn.ae: سُيعَلن عن الفائز على منصات قصر الحصن الرقمية وسيتم إخطاره بذلك عبر البريد اإللكتروني   •

•   كل مشارك مسؤول عن متابعة بريده اإللكتروني الذي سيصل عليه إخطار الفوز بالجائزة وكذلك وسائل االتصال األخرى   
     المتعلقة بهذه المسابقة.

•   آخر موعد لتقديم المشاركات: الساعة 5 مساًء 30 أغسطس 2020.
•   من خالل قبول الجائزة، يوافق الفائز على منح الحقوق التجارية لألعمال الفنية الفائزة لقصر الحصن وبالتالي ال يمكنه   

     استخدام العمل الفني ألغراض تجارية دون موافقة مسبقة مع قصر الحصن.
•   بتوقيعك على هذه االستمارة، فإنك تؤكد أنك قرأت ووافقت على الشروط واألحكام أعاله.



QASR AL HOSN
THROUGH YOUNG EYES

NAME: ________________________________________________________________________________

DATE OF BIRTH: ________________________________________________________________

EMAIL: ____________________________________________________________________

PHONE NUMBER: ________________________________________________________

NATIONALITY: ______________________________________________________________

ADDRESS: __________________________________________________________________

NAME OF SCHOOL: __________________________________________________________

PLEASE DESCRIBE
YOUR CREATIONS: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

By signing this form, you confirm that you have read and agree with the terms and conditions above.

SIGNATURE: _________________________________________________________________________  

DATE: ___________________________________________________________________________________

قصر الحصن
في عيون الشباب

اإلسم:
تاريخ الميالد:

البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف:

الجنسية:
العنوان:

اسم المدرسة:  
يرجى وصف

العمل الخاص بكم:

أؤكد بموجب توقيعي على هذا النموذج أنني قد قرأت الشروط واألحكام الواردة أعاله ووافقت عليها.

التوقيع:
تاريخ:

@qasralhosn


