
دعوة مفتوحة لجميع الرسامين الرقميين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

على مدى عقود، كان وال يزال قصر الحصن مصدر إلهام للفنانين في اإلمارات ومن حول العالم. وسيبقى رمزا لإللهام والحياة، 
ومن خالل هذه المعاني نقدم لجميع الفنانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة دعوة مفتوحة للمشاركة بعمل فني رقمي يبرز 

قصة قصر الحصن وتاريخ أبوظبي.

الشروط واألحكام:

•   يجب أال يقل عمر المشارك عن 16 عامًا.
•   يجب أن يكون المشاركون من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وسُيطلب منهم إثبات الهوية اإلماراتية من أجل  

     التأهل للمشاركة.
•   ال يحق لموظفي الحصن وأفراد أسرهم المباشرين وال لألطراف األخرى المعنية بشكل مباشر بهذه المسابقة المشاركة فيها.
َمة بقصر الحصن من خالل عرض عناصر من قلعة وتقاليدها. كما يجب أال تتضمن    •   يجب أن تحتفي الرسوم الرقمية المقدَّ

     الرسوم الرقمية أية نصوص.
•   يجب أن تكون جميع األعمال المقدمة فردية، ولن تقبل أي أعمال جماعية.

•   يمكن للمشارك تقديم أكثر من عمل واحد.
•   يتم اختيار فائز واحد فقط 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.
•   ُتقدم األعمال المشاركة على صيغة PNG أو JPG ويكون حجمها أقل من 5 ميغابايت ألغراض التقييم فقط. ويجب تقديم  
     العمل الفني الفائز في ملف PSD أو Illustrator عالي الدقة ومالئم لتنفيذ التصميم على المنتجات من أجل إنتاج المزيد  

     منه، وإال سيتم استبعاد العمل المقدم وحرمانه من الجائزة.
•   للتقديم في المسابقة، يجب على المشاركين إرسال أعمالهم

•    إلى: Media@Qasralhosn.ae، مع كتابة "Open Call Submission" في خانة موضوع البريد اإللكتروني، إلى جانب   
     إرفاق نموذج موقع من الشروط واألحكام، الذي سيكون متاحًا للتنزيل عبر الرابط التالي: qasralhosn.ae/LINK، مع نسخة  

     إلكترونية من بطاقة الهوية اإلماراتية للمشارك.
  ،Media@qasralhosn.ae :سُيعَلن عن الفائز على منصات قصر الحصن الرقمية، وسيتم إخطاره بذلك عبر البريد اإللكتروني   •

     ويجب عليه الرد باسمه الكامل ورقم التواصل معه قبل الموعد النهائي المحدد الستالم الجائزة. وكل مشارك مسؤول عن  
     متابعة بريده اإللكتروني الذي سيصل عليه إخطار الفوز بالجائزة وكذلك وسائل االتصال األخرى المتعلقة بهذه المسابقة.

•   يحصل الفائز على جائزة بقيمة 10,000 عشرة آالف درهم، باإلضافة إلى ظهوره على منصات قصر الحصن الرقمية وحصوله  
     على فرصة لعرض أعماله على مجموعة خاصة من البضائع التي سُتعَرض في متجر هدايا قصر الحصن.

•   يجب على الفائز التنسيق مع قصر الحصن التباع إجراءات التسجيل كأحد العاملين بشكل مستقل مع دائرة الثقافة والسياحة  
     للمطالبة بالجائزة.

•   آخر موعد لتقديم المشاركات: الساعة 12 ص - 22 مايو 2020.
•   يجب على المشاركين اإلقرار بأن عملهم الفائز سيظهر على قنوات قصر الحصن الرقمية وسُيستخدم على البضائع المباعة  

     في متجر هدايا قصر الحصن.
•   بقبول الجائزة، يوافق الفائز على منح الحقوق التجارية للعمل الفني الفائز لقصر الحصن، وبالتالي ال يمكنه استخدام العمل  

     الفني ألغراض تجارية دون موافقة مسبقة من قصر الحصن.
•   علما أن آخر موعد إلرسال المشاركات هو (قبل 22 مايو 2020).



OPEN CALL FOR DIGITAL ILLUSTRATORS

For decades, Qasr Al Hosn has inspired artists around the world. This is your chance to tell the 
story of the historical fort and celebrate the culture and heritage of Abu Dhabi with an 
illustration. The winning artwork will be featured on a special merchandise line, available 
exclusively at the Qasr Al Hosn gift shop. Send in your entries before 22 May 2020.

Terms and Conditions:

•   Participants must be at least 16 years old.
•   Participants must be UAE residents. Proof of Emirates ID will be requested for participation eligibility.
•   Employees of Al Hosn, their immediate family members and other parties directly involved with this  
     contest are not eligible to enter.
•   Illustrations must celebrate Qasr Al Hosn by showcasing  elements of Qasr Al Hosn fort, or Abu Dhabi's  
     culture and traditions. Illustrations should not include any text.
•   Each Entry must be submitted by an individual. No joint submissions will be accepted.
•   Participants can submit more than one entry.
•   1 winner will be selected by a panel under 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 and publishing clearance is given by Qasr Al Hosn.
•  Submission format PNG or JPG format, less than 5MB for evaluation purposes only. The winning  
    artwork must be submitted in high resolution PSD or Illustrator file, suitable for design    
    implementation on products for further production, otherwise the submission will be disqualified.
•   Participants must submit their entries to Media@Qasralhosn.ae to apply, with email subject Open  
    Call Submission, along with the signed Terms & Conditions form, available to download on   
    qasralhosn.ae/LINK and a soft copy of their Emirates ID.
•  The winner will be announced on Qasr Al Hosn's digital platforms, and will be notified via    
    Media@qasralhosn.ae and must reply with their full name and contact number by the stipulated   
    deadline for prize collection. Each participant is responsible for monitoring his/her email for prize  
    notification and other communications related to this Contest.
• A prize of AED 10,000 will be awarded to the winner, in addition to being featured on Qasr Al Hosn's  
    digital platforms, and a chance to showcase their work on a special line of merchandise which will be   
     available at the Qasr Al Hosn giftshop. The winner must liaise with Qasr Al Hosn to follow the Department  
    of Culture & Tourism's freelancer registration process to claim their prize.
•  Final date for submissions is: 12 AM 22 May 2020.
•  Participants must acknowledge that their winning submission will be featured on Qasr Al Hosn's  
    digital channels, and used on merchandise sold at Qasr Al Hosn giftshop.
•  By accepting the prize, the winner agrees to provide the commercial rights of the winning artwork  
   to Qasr Al Hosn, therefore cannot use the artwork for commercial purposes without prior agreement
    with Qasr Al Hosn.



OPEN CALL

FOR DIGITAL ILLUSTRATORS

NAME: ________________________________________________________________________________

DATE OF BIRTH: _______________________________________________________________

EMAIL: ____________________________________________________________________

PHONE NUMBER: _______________________________________________________________

PLEASE DESCRIBE
YOUR ILLUSTRATION: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

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

SIGNATURE: _________________________________________________________________________  

DATE: ___________________________________________________________________________________

دعوة مفتوحة
لجميع الرسامين الرقميين

اإلسم:
تاريخ الميالد :

البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف:

يرجى وصف الرسمة
الرقمية الخاص بك:

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

التوقيع:
تاريخ:

@qasralhosn
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