
یسر شرکۀ البترول الوطنیۀ الکویتیۀ أن تعلن عن إطالق مسابقۀ (جائزة البترول الوطنیۀ للفنون التشکیلیۀ) – 2017، 
وذلک بالتعاون مع الجمعیۀ الکویتیۀ للفنون التشکیلیۀ، وتدعو جمیع الهواة والمحترفین للمشارکۀ وتقدیم إبداعاتهم 

ضمن الفئات المشمولۀ فی الجائزة، وفقا للضوابط التالیۀ:

أوًال: موضوع المسابقۀ: 
- تزامناً مع اختیار دولۀ الکویت عاصمۀ للشباب العربی لعام 2017،  یکون محور المسابقۀ هو (الشباب)، وللمتقدم حرّیۀ 

تجسید هذا المفهوم بحسب ما یراه.

ثانیًا: شروط المسابقۀ:
- المسابقۀ مفتوحۀ أمام الهواة والمحترفین من سن 18 عاما فما فوق.

- یحق للمتقدم المشارکۀ بفئۀ واحدة فقط من فئات الجائزة (الرسم أو التصویر الفوتوغرافی أو الخزف / النحت).
تکون  أال  وُیشترط  کاملۀ،  إلیه  تعود  وأن حقوق ملکیتها  الشخصی،  إنتاجه  المقدمۀ هی من  األعمال  أن  المتسابق  یقر   -

منسوخۀ أو منقولۀ أو مضافا إلیها أي عنصر من أعمال اآلخرین.
- یجب أن تکون األعمال المقدمۀ أصلیۀ وأال یکون قد سبق االشتراك بها فی أي مسابقۀ أخرى.

- یحق لکل مشترك التقدم بعملین کحد أقصى.
- ال یسمح بکتابۀ أي عبارات أو شعارات على العمل المقدم.

- یجب أال یزید عرض اللوحۀ المقدمۀ ضمن فئۀ الرسم عن 150 سم وأن تکون جاهزة للعرض.
- تقدم الصور الفوتوغرافیۀ مطبوعۀ على خلفیۀ من الفلین بمقاس 70x50 سم. 

- یسمح بالتعدیل على الصور الفوتوغرافیۀ بحدود األساسیات فقط (تنظیف الصورة / تعدیل المیالن / تصحیح اإلضاءات 
/ القطع / تشبع األلوان).

- یحق للشرکۀ رفض أي عمل مقدم ال یتوافق والشروط أو المواصفات المذکورة، دون إبداء أیۀ أسباب.
- ال یحق للمشترك سحب أعماله بعد التقدم بها وأثناء فترة العرض.

- یتم تسلیم األعمال المشارکۀ بمقر الجمعیۀ الکویتیۀ للفنون التشکیلیۀ بحولی یومی األربعاء والخمیس 1 – 2017/11/2، 
 من الساعۀ 6:00 – 9:00 مساء فقط، مع إحضار صورة من البطاقۀ المدنیۀ ونسخۀ رقمیۀ عالیۀ الجودة من کل عمل مقدم 

.CD على قرص مدمج
- یتم تقییم األعمال المشارکۀ من قبل لجنۀ متخصصۀ بکل فئۀ.

- یتم اإلعالن عن موعد ومکان معرض وحفل التکریم فی حینه.
- تعود ملکیۀ األعمال الفائزة بالمراکز الثالثۀ األولى لشرکۀ البترول الوطنیۀ الکویتیۀ ولها حق استخدامها بحسب ما تراه مناسبا.

یشمل  ال  وهذا  اإلعالم،  ووسائل  مطبوعاتها  فی  ونشرها  إنتاجها  وإعادة  المقدمۀ  األعمال  بقیۀ  استخدام  للشرکۀ  یحق   -
االستخدام التجاري، وتبقى کافۀ الحقوق األدبیۀ والمادیۀ محفوظۀ ألصحاب هذه األعمال.

- ال تتحمل الشرکۀ أیۀ مسؤولیۀ عن األعمال المشارکۀ بعد انتهاء المعرض بأسبوع.
- قبول األعمال لیس شرطا لعرضها فی المعرض أو طباعتها فی الکتیب المرافق له.

- تعد المشارکۀ فی المسابقۀ بمثابۀ موافقۀ مسبقۀ وشاملۀ على جمیع الشروط المذکورة.

ثالثًا: جوائز المسابقۀ: 

رابعًا: جوائز المسابقۀ الخاصۀ بموظفی شرکۀ البترول الوطنیۀ الکویتیۀ (فائز واحد عن کل فئۀ) *:

لالستفسار:
23889566 - 23889579 - 22611863
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المرکز األولالفئۀ

800 د.ك1000 د.ك1200 د.ك

600 د.ك800 د.ك1000 د.ك

400 د.ك600 د.ك800 د.ك

المرکز الثالثالمرکز الثانی

الرسم 

التصویر

الخزف / النحت

الجائزةالفئۀ

500 د.ك

500 د.ك

500 د.ك

الرسم 

التصویر

الخزف / النحت

الکویتیۀ  الوطنیۀ  البترول  شرکۀ  لموظفی  یحق  ال  *مالحظۀ: 
المشارکۀ فی هذه الفئۀ، فی حال مشارکتهم فی أي من فئات 

المسابقۀ المذکورة ضمن البند (ثالثاً).


