
     

  
  
 

  لمشاركة فىا استمارة
   لرسوم المتحركةل رعش الثاني القاهرة الدولى ملتقى

  "مركز طلعت حرب الثقافى"الذى ینظمه صندوق التنمیة الثقافیة 
  بالتعاون مع الجمعیة المصریة للرسوم المتحركة 

  ٢٠١٩فبرایر  ٢٨إلى  ٢١من 
****  

  ...................................................................................................: العملاسم 
  ...............................: سنة االنتاج   ............................................... : الجهة المنتجة

  ....................................................... ...............................................:  إخراج
  ............................................ : جهة التخرج..................................... : سنة التخرج

  ............................................... : التلیفون.....................................: عنوان المخرج
  ..........................................................................:  العملالتى شارك فیها المهرجانات 

  ...................................................................................:  العملجوائز حصل علیها 
  ...................................................................٠فرع المسابقةالذى یرغب فى المشاركة فیه

  أفالم الرسوم المتحركة -    مسلسالت الرسوم المتحركة  –    العمل األول  -
  المسلسالت"–تترات "األفالم -    إعالنات الرسوم المتحركة  –  اإلبداع التجریبى  – 

  ..................... ...............................................) /أخرى3D /2D: (  طریقة التنفیذ
  .....................................) :  DVD: ( النسخة المسلمة  دقیقة ...................مدة العرض

  (هام): العمل "یرفق صورة فوتوغرافیة من العمل"ملخص 
  (هام)خصیة""یرفق صورة فوتوغرافیة للمخرج وصورة البطاقة الش نبذة عن المخرج

......................................................................................................... 
...........................................................................................................  

  شارع السیدة نفیسة بجوار مستشفى المغربى  ١ركز طلعت حرب الثقافى على العنوان:بم تسلم األعمال 
 ciaf@cdf.gov.egاإللكترونى   البریدعلى أو  - ٢٣٦٢٨١٧٤/ فاكس :  ٢٣٦٢٢٦٤٧تلیفون : 
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  التوقیع :

  
  
  

  
  



     

  
 شروط االشتراك فى الملتقى

 ى فى مسابقته كل أفالم ومسلسالت التحریك بكافة انواعها على أختالف نوعیة یقبل الملتق
  التنفیذ دون تحدید حد اقصى لمدة عرض العمل وبحد أدنى دقیقة واحدة .

  من كل جهات االنتاج  ٢٠١٨/  ٢٠١٧تقبل األعمال المشاركة فى المسابقة من إنتاج عام
ة فى مصر ومن كافة الدول العربیة واألجنبیة، واالستودیوهات المنتجة ألفالم الرسوم المتحرك

 وكذلك أفالم مشاریع طلبة وخریجى الكلیات والمعاهد المتخصصة 

  ىترشیح الجمعیات المتخصصة المشاركة فى الملتقواألجنبیة یحق لوزارات الثقافة العربیة 
م بمعرفتها، ویجوز مشاركة المبدعین والمنتجین العرب واألجانب فى الملتقى بصفته

  الشخصیة كأفراد أو شركات.
 . ال یسمح بدخول المتسابق باكثر من عمل واحد فى ذات الفرع الواحد للمسابقة 

 . ال تقبل األعمال التى شاركت فى مسابقة العام الماضى  
  یحق لصندوق التنمیة الثقافیة االحتفاظ باألعمال المشاركة وعرضها داخل المراكز الثقافیة

  التابعة له . 
 مسلسالت الرسوم  –تسابق االشتراك فى فروع المسابقة التالیة : (العمل األول یحق للم

 -إعالنات الرسوم المتحركة  –اإلبداع التجریبى  –أفالم الرسوم المتحركة  -المتحركة 
  المسلسالت" –تترات "األفالم 

   ٢٠١٩ینایر ١٥) فى موعد غایته  DVDتقدم األعمال صالحة للعرض على أسطوانات ( 
  بمركز طلعت حرب الثقافى على العنوان: لم األعمال تس

  شارع السیدة نفیسة بجوار مستشفى المغربى . ١
  ٢٣٦٢٨١٧٤/ فاكس :  ٢٣٦٢٢٦٤٧تلیفون : 

  vimeo.comالتحمیل  موقعأو تحمیل الفیلم المشارك على 
 ciaf@cdf.gov.egاإللكترونى   البریدعلى وارسال اللینك واالستمارة  

 
 


