سوسيتي جينرال الجزائر
مسابقة "الفنان الرسام الشاب" لعام 2021

نظام المسابقة
المادة  :1المسابقة مفتوحة لكل الفنانين التّشكيليين الجزائريين ،سواء أكانوا محترفين أم هواة الفنون الحديثة ،المقيمين في
الجزائر والبالغين من العمر بين  18و 45سنة بتاريخ  31ديسمبر .2021
المادة  :2تدخل المسابقة حيز التّنفيذ اعتبارا ً من  01أفريل  2021الى غاية  31جويلية .2021
المادة  :3يمكن التّسجيل في المسابقة عبر الموقع www.societegenerale.dz
يجب إرفاق الوثائق التّالية:
* سيرة ذاتيّة يرد عليها ما يلي :االسم واللّقب وتاريخ االزدياد والجنسيّة والعنوان ورقم الهاتف والعنوان البريدي والمشوار
الفنّي إن وجد.
* نسخة من بطاقة التّعريف
* صورة العمل الفني
المادة  :4المشاركة في هذه المسابقة مجّانية.
المادة  :5يجوز لكل فنّان تقديم عملين فنيين (لوحات فنية).
المادة  :6يجب أن يبلغ حجم كل عمل فني المقاييس التّالية 60 :سم ×  100سم.
المادة  :7يجوز تسليم اللّوحة بإطار أو دون إطار.
المادة  :8ستتصل سوسيتي جينرال الجزائر بالفنّانين التّشكيليين الذين وافقت اللّجنة على أعمالهم الفنية.
المادة  :9موضوع المسابقة جاء تحت شعار األمل وال توجد قيود مفروضة على التقنيات المستعملة.
المادة  :10يجب إرفاق صورة أو صورتين من العمل الفني (ينبغي أال يتجاوز الحجم األقصى المحدد JPG, :2MO
 )200DPIعند التّسجيل في الموقع  www.societegenerale.dzقبل  31جويلية  2021عند منتصف الليل.
المادة  :11يجب توثيق العمل الفني على النحو التالي :العنوان والمقاييس والتقنيات المستعملة وسنة إنشاء العمل الفني إلى
جانب نص قصير يلخص نهج الفنان (في الحيز المخصص للتعليق)
المادة  :12تجتمع اللّجنة المش ّكلة من شخصيات وخبراء تعينهم سوسيتي جينرال الجزائر الختيار أفضل ( 12اثني عشر)
عمالً فنيًا تستوفي معايير اإلبداع والتميّز بعد النظر في الصور المستلمة.
ال يجوز طعن قرارات اللّجنة.
صور فرديا ً ويُطلب منهم إرسال عملهم الفني
المادة  :13يجري إطالع الفنانين الذين اختيرت أعمالهم الفنية بعد سحب ال ّ
األصلي إلى مقر بنك سوسيتي جينرال الجزائر الواقع في إقامة اآلفاق ،واد الكرمة ،بئر خادم ،الجزائر العاصمة.
ويتحمل بنك سوسيتي جينرال مسؤولية األعمال الفنية التي تسلم له قبل إعالن النتائج.
المادة  :15عند استالم األعمال الفنية ،وبعد التأكد من تطابقها مع الصور المستلمة ،يُؤ ّكد االختيار أو يُلغى.
المادة  :16تخضع األعمال الفنية االثني عشر المختارة لتصويت اللّجنة بغية اختيار المرشحين النهائيين الثالثة.
المادة  :17يفوز المرشحون النهائيون الثالثة بالجوائز الّتالية:
Classification : C0 - Public

-

الجائزة األولى :شيك قيمته  300 000دينار جزائري

-

الجائزة الثّانية :شيك قيمته  150 000دينار جزائري

-

الجائزة الثّالثة :شيك قيمته  100 000دينار جزائري.

المادة  :18يشتري بنك سوسيتي جنيرال الجزائر األعمال الفنية االثني عشر التي شاركت في المسابقة بسعر يحدّده البنك.
وتُعرض في موقع بنك سوسيتي جنيرال الجزائر مع اإلشارة إلى تفاصيل الفّنان.
المادة  :19تعني المشاركة في المسابقة االلتزام الكامل بهذا النظام.
المادة  :20لن يُنظر في أي طلب ال يستوفي الشروط المنصوص عليها في نظام المسابقة هذا.
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