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  يالـقـانـون الـداخـلـ
  

  .المنظمون :المادة األولى
  

ء  تـنظم مؤسسة الشیخ عبد الكريم دالي مسابقة وطنیة ألحسن أدا
غنائي و موسیقي أندلسي للطابع الذي تمیز به عمید األغنیة األندلسیة الشیخ 

  .الحاج عبد الكريم دالي
و تـھدف ھذه المسابقة إلى التعريف بھذا الطابع  الغنائي من خالل تشجیع 

ترقیة اإلبداع لھذا الفن من خالل مكافأة فنانین شباب معلقین بخذا الطابع الذي 
نصر الدين شاولي، نوري كوفي، رزق : ساھم من إثرائه العديد من الفنانین أمثال 

  .إلخ...هللا، بوغازي كريم، حمید طالب بن دياب 
  . 2018رنوفمب 19و 18، 17، 16تـنظم المسابقة من 

  .جوائز ذات قیمة معتبرة 03تـھدف على إثرھا 
  

  .األعمال المقبولة في المسابقة :المادة الثانیة 
  

  .تـخص المسابقة للطابع األندلسي الذي تمیز به الشیخ عبد الكريم دالي
  ).CD(تـقدم األعمال على قرص مضغوط 

  
  التسجیل :المادة الثالثة 

  
للمترشحین على بطاقة التسجیل الملحقة يتم التسجیل للمسابقة بالنسبة 

بالنظام المسابقة، فیما يمكن التسجیل مباشرة بإرسال بطاقة التسجیل 
  .contact@fondationabdelkrim.org: علىالعنوان اإللكتروني التالي

  .كأخر أجل2018أكتوبر 15تمالْ بطاقة التسجیل و ترسل قبل تاريخ 
  

  .كیفیة التسجیل: المادة الرابعة
  

  .أل بطاقة التسجیل باللغة المالئمةم -
باإلمكان أن يتم إحضار األعمال عن طريق أصحابھا بشرط أن تقبل قبل  -

 .2018أكتوبر 15تاريخ 
 .تخضع األعمال لعملیة إنتقاء عن طريق لجنة مختصة في الفناألندلسي -
 .بعد عملیة اإلنتقاء، يتم إشعار الفنانین الذين تقبل أعمالھم -
 .تعاد األعمال ألصحابھا يوم اإلختتام المسابقة -

  .معلومات :المادة الخامسة 
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 .ال يسمح للمترشحین إال بمشاركة بعمل فني واحد فقط في المسابقة -

 .مترشحینلكل الالمسابقة مفتوحة  -
  

  .موانع المشاركة :المادة السادسة 
  

  :تمنع المشاركة على
  .أعضاء لجنة التحكیم -
 .المنظمة للمسابقةأعضاء الجمعیة  -

  
  .لجنة التحكیم :المادة السابعة

  
تقوم لجنة التحكیم المكلفة من مختصین في ھذا الطابع الغنائي 

  .3و 2، 1: أعضاء بتعیین الفائزين في المسابقة  04األندلسي، والتي تتكون من 
  

  .الجوائز :المادة الثامنة 
  

 شھادة تقديرية+  تسجیل أسطونة في أستديو:  الجائزة األولى.  
  شھادة تقديرية+ جائزة تشجیعیة :الجائزة الثانیة. 
 شھادة تقديرية+  جائزة تشجیعیة: الجائزة الثالثة . 

  
  .يتم تسلیم الجوائز للفائزين بعین المكان

  .ال يقبل أي شكل من أشكال اإلحتجاج على الجوائز
  

  .إعالم الفائزين :المادة التاسعة 
  

 19: االختتامالمشاركین بنتائج المسابقة يوم يتم إشعار الفائزين 
  .2018نوفمبر

  
  .قبول القانون الداخلي :المادة العاشرة 

  
إن المشاركة في المسابقة تستوجب القبول التام و الكامل لنصوص القانون 

  .الداخلي للمسابقة
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