بالتعاون مع مبادرة ترشيد ،تم تغيير مواعيد المسابقة بحيث يتم تقديم الجوائز يوم  22أبريل من قبل
سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،ضمن الذكرى
السنوية السادسة لتأسيس مبادرة ترشيد.
مقدمة من قبل كونوكوفيليبس ومجلس قطر
مسابقة “مشروع فيلم االستدامة“ هي مبادرة
ّ
للمباني الخضراء تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ،واستعراض مدى فهم الناس لمفهوم
االستدامة.
ينبغي لمقاطع الفيديو توضيح كيفية إدماج االستدامة كجزء من الحياة اليومية لجميع أفراد المجتمع.
ويمكن أن تتناول الفيديوهات المواضيع التالية:
اختر أحد الموضوعين التاليين:
أ .الحفاظ على المياه والطاقة
ب .اإلستدامة الشخصية :تقليل وإعادة استخدام
وإعادة تدوير النفايات ،واتباع خيارات صحية
أكثر في التغذية ،وممارسة الرياضة ،والسياحة
البيئية ،وما إلى ذلك.

قدمة مناسبة لالستخدام على اإلنترنت والتلفزيون ،بما يتوافق مع
الم َ
يجب أن تكون الفيديوهات ُ
اإلرشادات الموضحة أدناه .كما ينبغي أن تكون الفيديوهات قصيرة ( )60- 30ثانية.
تواريخ هامة :
 1مارس 2018 ،
 16إبريل2018 ،
 19إبريل2018 ،
 22إبريل2018 ،
 7مايـو2018 ،

إعالن بدء المسابقة والتسجيل/افتتاح مرحلة تقديم الفيديوهات
الموعد النهائي لتقديم الطلبات
إعالن أسماء المؤهلين للتصفيات النهائية
إعالن اسم الفائز وحفل تقديم الجوائز خالل الذكرى السنوية السادسة على
تأسيس مبادرة ترشيد
اإلعالن النهائي عن الفائزين وحفل توزيع الجوائز بمكتبة قطر الوطنية

قواعد المسابقة :
• العدد األقصى ألعضاء الفريق الواحد ٣ :مشاركين
• يمكن للمشاركين تقديم فيديو واحد فقط عن كل فريق
• للتسجيل في المسابقة ،يجب استكمال االستمارات على الرابط التالي :سجل هنـا
• يمكن تصوير الفيديوهات باللغتين العربية أو اإلنكليزية
• قرار لجنة التحكيم نهائي ،وسيتم تقييم الفيديوهات وفق المعايير التالية:
الهدف :مدى إرتباط الفيلم بدولة قطر وبالموضوع المحدد
اإلبداع :تميز اسم الفيلم ،وأصالة األفكار وطريقة العرض
الرسالة :وضوح وترابط الفيلم، ،مدى تأثيره وقوة رسالته
التنفيذ :جودة اإلنتاج ،واإلضاءة ،وثبات الكاميرا ،والتصميم ،والتحرير ،والتأثير اإلجمالي
• سيتم استبعاد الفيديوهات التي تتجاوز مدتها  ٦٠ثانية أو تتضمن محتوى غير مناسب بشكل فوري
سابقا في أي فعالية أو مسابقة
ً
أصليا ،أي لم يتم تقديمه
• يجب أن يكون المحتوى
ً
• ال يجب أن تحتوي الفيديوهات على إعالنات (ال شعارات أو إشارات لعالمات تجارية) أو أن تنتهك
حقوق أي طرف ثالث
• يجب تقديم الفيديوهات بصيغة  ،MOV، AVI، MPG، WMVويمكن تحميلها عبر اإلنترنت
• يجب أن يتم تصوير جميع الصور ومقاطع الفيديو في قطر
• يجب أن يوقع أي شخص يظهر في الفيديو على نموذج “التنازل” الخاص بالتصوير المرفق وتقديمه
تلقائيا
مع الفيديو ،وفي حال عدم القيام بذلك سيتم استبعاد الفيديو
ً
• يمكن تصوير الفيديو على شكل مسرحية قصيرة ،أو بث إخباري ،أو برنامج حواري ،أو فيديو موسيقي،
أو برنامج وثائقي ،أو فيلم رسوم متحركة ،أو غير ذلك
• يجب أن تكون المعلومات والحقائق واألرقام المذكورة في الفيديو دقيقة ،ويجب إرفاق وثيقة
مرجعية مع الفيديو توضح جميع مصادر المعلومات المذكورة فيه
• يمتلك منظمو المسابقة الحق في استخدام الفيديوهات المشاركة مع تقديم اإلقرار المناسب

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع مجلس قطر للمباني الخضراء http://www.qatarqgbc.org

جوائز المسابقة
طالب المدارس الثانوية
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هذه المسابقة منظمة من قبل:

بالتعاون مع:

