
 

 هذه اللوحة لك

 
 قائمة شروط مسابقة الرسم

؛كالتالي باغجيالر بلديةاسطنبول مع شعبة  في تعاون  مها جمعية بايازاي تركيا قائمة شروط المسابقة التي تنظ    

 

الموضوع   

 مفتوح

 التكنيك

.يمكن للمشاركين استخدام جميع اآلالت والوسائل  

 بيانات المشارك

% فما فوق من جميع األعمار الساكنين في تركيا.40مفتوحة لكل المصابين بنسبة إن  المشاركة في المسابقة   

 الشروط المطلوبة للرسوم المقبولة

سم. 100على أطراف الرسوم طول ينبغي أن ال يتجاوز   

وثيقة اإلصابة، سيرة شخصية من  نسخة ينبغي للمشاركين أن يضيفوا عند تسليم رسومهم المعلومات التالية: االسم واللقب،

جواز اإلصابة الخ.(.آخر مثل  شيء  الوثيقة  نسخة لن يقبل مع، البيانات الشخصية، اسم الرسم. )وجيزة  

 

يمكن تسليمها شخصيا إلى قصر باغجيالر  وإالاإلرسال بالبريد  عن طريقتسليم الرسم يدويا إلى العناوين المحد دة أو  يمكن

.16:30إلى  08:30للمصابين في األوقات ما بين   

 

ت أخرى.الن تقبل الرسوم التي قد حصلت على درجة في مسابق  

 لن يقبل من كل مشارك إال رسم واحد.

صاحب الرسم مسؤول عن و يجب أن يوضع الرسم محمي ا في الطرد بحيث ال يتلف العمل. األعمال المتلفة لن يتم  تقييمها.

 عمله المتلوف.

 أماكن تسليم الرسوم

 قصر باغجيالر للمصابين و PTT المتصالح معنا.  
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 تقويم المسابقة

.26.03.2018للبريد بعد . ولن تقبل الرسوم التي أعطيت 30.03.2018آخر يوم لتسليم الرسوم:   

 

سيتم  نشر معلومات زائدة حول هذا الحفل في وفي قصر باغجيالر للمصابين.  28.04.2018حفل توزيع الجوائز  م  سيت

:التاليين الموقعين  



www.bagcilar.bel.tr/  -  www.beyazay.org.tr/ 

 التقييم

ع لكل  الرسوم الناجحة. وسيتم  تقييم الرسوم من قبل أعضاء  فحسب ل  و  لثالثة األأ على اتوزيع الجوائز  يقتصرلن  بل توز 

 لجنة التحكيم الموجودين أسفل.

ء لجنة التحكيماأعض  

  Ahmet Güneştekin  
Demet Sabancı Çetindoğan 
Ertuğrul Özkök 
Fatih Altaylı 
Fatoş Altınbaş Sarıgül 

 

 

 

-30.04.2018يمكن استرجاع الرسوم التي لن تحصل على درجة من قصر باغجيالر للمصابين في أوقات العمل ما بين 

منظ م المسابقة ليس مسؤوال عن الرسوم المهملة.. 04.05.2018  

 األحكام األخرى

يكون المشارك وجميع حقوق الرسوم المسل مة الحاصلة على درجة جي دة تابعة لجمعية بايازاي تركيا شعبة اسطنبول. 

د لجمعية بايازيا تركيا شعبة اسطنبول بإذن   إلخ. وشرائهعلى عرض رسمه  بتسليمه قد تعه   

 يعتبر كل من أرسل رسما قابال لقائمة الشروط الموجودة. 

 معلومات االتصال

المراسلة إلى   butuvalsenin@gmail.com 85 38 465 0212                يمكن االتصال للتواصل إلى هذا الرقم 

 البريد اإللكتروني 
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