
 SGAسوسييتي جينيرال الجزائر 

  

 2022مسابقة الرسام الشاب 

  

  

 قواعدال

  

  

و  عصريلاالمسابقة مفتوحة لجميع الفنانين التشكيليين الجزائريين أو المحترفين أو عشاق الفن  :1المادة

 .2022ديسمبر  31عاًما ، اعتباًرا من  45و  18مقيًما في الجزائر ، تتراوح أعمارهم بين 

  

 .ناأللوا خاللمن  فنالتحت موضوع  2022أغسطس  31ماي إلى  15المنافسة مفتوحة من  :2المادة
  

 كالتالي : www.societegenerale.dz التسجيل في المسابقة على الموقع :3المادة

  

 أكمل استمارة التسجيل *· 

 وحةللإرفاق صورة · 

  

 ، فإنك توافق على معالجة بياناتك الشخصيةستمارةمن خالل ملء اال* 

 المعمول بها. عدواقالجزائر يضمن لك العالج الذي يتوافق مع ال سوسيتي جنرالعلى هذا النحو ، فإن 

 تحتفظ بحقوقك في تصحيح بياناتك الشخصية أو تعديلها.

 قط على غرض هذه المسابقة.تقتصر معالجة بياناتك الشخصية ف

  

 المشاركة في المسابقة مجاني. :4المادة

  

 (.رسم التصوير)  لوحتينيجوز لكل فنان تقديم  :5المادة

  

 . سم 100× سم  60يجب أن يكون لكل عمل )لوحة( تنسيق بحد أدنى من  6المادة

  

 ي جنرالسوسيتسيتم االتصال بالمرشحين الذين تم اختيار عملهم من قبل لجنة التحكيم من قبل  : 7المادة

 .الجزائر

  

 سيتم تسليم اللوحة القماشية المحددة أثناء االختيار المسبق للجنة التحكيم بإطار أو بدون إطار. :8المادة

  

 .خاص بكل مشارك، اختيار التقنية  ناأللوا خاللمن  فنالموضوع المسابقة هو  :9المادة

  

عند التسجيل في   JPG  ،HD 200DPIاألقصى هو  (02)سيكون حجم اللوحة أو  اللوحتين  : 10المادة

 عند منتصف الليل. 2022أغسطس  31قبل  www.societegenerale.dz الموقع

  

على النحو التالي: العنوان والحجم والتقنيات المستخدمة وسنة اإلنتاج لوحة يجب توثيق ال : 11المادة

 .اجباريفي منطقة التعليق ( بنص قصير يتعلق بنهج الفنان )  ةومرفق

  

http://www.societegenerale.dz/
http://www.societegenerale.dz/


ستجتمع لجنة التحكيم المكونة من شخصيات وخبراء معينين من قبل بنك سوسيتي جنرال  : 12المادة

التي تلبي معايير المالءمة  و اثنا عشر(صور مرسلة  )أفضل  12الجزائر لالختيار على أساس 

 واألصالة.

 للطعن.تحكيم قرارات هيئة الال تخضع 

  

عمالهم بشكل فردي وستتم دعوتهم إلرسال أعمالهم المادية سيتم إبالغ الفنانين الذين تم اختيار أ : 13المادة

 ر خادم ، الجزائر العاصمة.ئوادي الكرمة ، بب بإقامة األفاق، الكائن  بنك سوسيتي جنرالإلى مقر 

  

 يتولى سوسيتي جنرال الجزائر المسؤولية عن األعمال الموجودة في عهدته قبل إعالن النتائج. : 14المادة

  

 ، فيما يتعلق بمطابقتها للصور المرسلة ، سيتم تأكيد االختيار أو إبطاله.لواحعند استالم األ: 15المادة

  

)اثني عشر( عمالً تم اختياره بشكل نهائي إلى لجنة التحكيم من أجل اختيار  12سيتم تقديم  : 16المادة

 المتأهلين للتصفيات النهائية.

  

 ين الثالثة للتصفيات النهائية هم:إلى المتأهلتي ستقدم اللجوائز ا: 17المادة

 د.ج أو إقامة فنان بقيمة معادلة. 300.000.00: الجائزة األولي - 1 -

 د.ج أو إقامة فنان بقيمة معادلة. 150.000.00: الجائزة الثانية 2 -

 د.ج أو إقامة فنان بقيمة معادلة. 100،000.00: الجائزة الثالثة 3 -

  

 :18المادة

ل الجزائر على اللوحات االثنتي عشرة المقدمة للمسابقة من الفنانين. كما سيتم سوسيتي جنرايقتني س

سوسيتي جنرال الجزائر مع ذكر مذكرات عرضها على الموقع اإللكتروني والشبكات االجتماعية و

 تفاصيل االتصال بالفنان.

  

 لمشاركة في المسابقة.لااللتزام الكامل بهذه القواعد يجب : 19المادة

 لن يتم النظر في أي طلب ال يستوفي الشروط الواردة في قواعد المسابقة هذه. : 20المادة

  

 


