
  قصر الحصن في عيون الشباب 
 

 لى جميع الطالب المبدعين في دولة االمارات العربية المتحدة.. إ

 

من قصر الحصن، أقدم   ى مستوح "  شاركوا من خالل عمل فني قصر الحصن في عيون الشباب   مسابقة  " ب ندعوكم للمشاركة 

 قائم في مدينة أبوظبي. تاريخي مبني 

 

 عمل موسيقي. ، أوقطعة شعرية، صور فوتوغرافية، فيلم قصير، قطعة نحت،  فنية  بلوحة يمكنكم المشاركة

 

 

 الشروط واألحكام  •
 

 عاما   ١٨ – ٦بين  عمره مدارس الدولة ويكون ىحدإفي  اطالب المشاركن يكون يجب أ •
 

المشاركون من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وسيُطلب منهم إثبات الهوية اإلماراتية من أجل  يجب أن يكون   •
 .التأهل للمشاركة

 

تحتفي   • أن  الفنية  يجب  أبوظبي  القطع  ثقافة  أو  الحصن  قلعة قصر  الحصن من خالل عرض عناصر من  بقصر  المقدََّمة 
 وتقاليدها. 

 

 .المقدمة فردية، ولن تقبل أي أعمال جماعيةيجب أن تكون جميع األعمال  •
 

 مشاركة بقطعة فنية واحدة لكل طالب فقط اليسمح ب  •
 

 . قصر الحصنإدارة لجنة خاضعة إلشراف سيتم اختيار عدة فائزين من قبل  •
 

 .لم تُنَشر من قبلمنجزة لغرض هذه المسابقة وأصلية  ةالمشاركاألعمال الفنية يجب أن تكون  •
 

المشاركين عدم نشر مشاركاتهم عبر اإلنترنت إلى حين اإلعالن عن نتائج المسابقة ومنح تصريح بالنشر من  يجب على   •
 .جانب قصر الحصن

 

 للشعر و   PDF)صيغة ال    نحت القطع  و   فنيةال  ةللوح JPG و   PNGتختلف صيغة المشاركة حسب فئة المسابقة. صيغة   •
Mp3و اللموسيق Mp4  القطع الفنية االصلية في مرحلة الحقة    استالملألفالم( سيعمل فريق قصر الحصن على 

 

 Qasr Al " ، مع كتابةeducation@qasralhosn.ae :إلى  للتقديم في المسابقة، يجب على المشاركين إرسال أعمالهم •
Hosn Through Young Eyes " الشروط  ف من  موقع  نموذج  إرفاق  جانب  إلى  اإللكتروني،  البريد  ي خانة موضوع 

، مع نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية اإلماراتية  qasraalhosn.ae :واألحكام، الذي سيكون متاحاً للتنزيل عبر الرابط التالي 

 .للمشارك
 

mailto:education@qasralhosn.ae


بذل • إخطاره  وسيتم  الرقمية  الحصن  قصر  منصات  على  الفائز  عن  اإللكترونيسيُعلَن  البريد  عبر    ك 
education@qasralhosn.ae 

 

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

 

 2020  أغسطس 30 مساءً  5آخر موعد لتقديم المشاركات: الساعة   •

 

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. 

 

 ، فإنك تؤكد أنك قرأت ووافقت على الشروط واألحكام أعال هذه االستمارة بتوقيعك على  •

mailto:education@qasralhosn.ae

