
 مسابقةقواعد ال
 .مع القضية الفلسطينية في أي مكان في العالمالمتضامنين جميع األشخاص ممكن مشاركة   *
 .منهما أو كل ةلمشاركين المشاركة في واحدالمسابقة تتكون من فئتين، يمكن ل *
 

 الفئات
 يمكن ا و منه االماميةللجهة تصميم اليجب أن يكون . تي شيرتعلى  طباعة لل : عمل تصميم  تي شيرت *

ويمكن أن تستخدم ألوان مسطحة دون )  (SVGأوEPS)( يجب أن يكون الملف في شكل . ألوان 3استخدام 
 .شفافية

مع   PSDأو  PNGيجب أن يكون تنسيق. سم 10×  10الحد األقصى لحجم  من : تصميم ملصق الملصقات *
ال ، شريطة أن حرملصق الشكل  .CMYK لطباعة. نقطة في البوصة 600نقطة في البوصة و  300من  بروز
 )هناك زوايا ضيقة جدا (الخارجي أو الداخليتكون 

  
 التصميم

 .قد يظهر النص في أي لغة *
 .ال يسمح للتصاميم مع األعالم والرموز الدينية *
  .BDSحملةبذات صلة  كون تميم يجب ان االتص *
 

 حقوق الطبع والنشر
 .أنه يملك جميع حقوق الطبع على التصاميم المقدمة للمسابقة المشاركة ضماناو مشارك على ال

عن أي نزاع قانوني ينشأ من خرق للقانون بشأن حقوق التأليف والنشر  أيضا، سيكون المشارك وحده المسؤول
 .باستخدام الصور الموجودة

المقدمة إلى  بالتصاميمالعمل  ، تحرير، عرض وتصوير يعطي حق التصرفالفائز أو الفائزة في المسابقة، 
  .BDSالمسابقة

خرى قد تكون مفيدة في المعركة ضد االحتالل والفصل العنصري في فلسطين، األتصاميم النعتقد أن   BDSمن
صراحة في بتشير  ان لم نفس الحقوق في أعمالهم عن أيضا  يتخلوا وبالتالي فإننا نعتبر أن المشاركين اآلخرين 

  يريدون اعطاء الحقوق اال في حال الفوز في المسابقة. انهم ال  البريد
  

 العرض والمواعيد النهائية
في  "مسابقة التصميم"وكتابة     boicotisraelbds@gmail.comلبريد اإللكترونيلالتصاميم  ارساليجب  *

 .ورقم الهاتف في نص الرسالة مع اضافة االسم والمكان   موضوع الرسالة
 .23:59الساعة في  2016فبراير  15آخر موعد ستنتهي في  *
 

 لجنة التحكيم
 .تصويت الختيار التصاميم الفائزةال إلجراءمدريد   BDSأعضاءمن سيتم تشكيل لجنة التحكيم  
يتم اعالم المحظوظين يوما من نهاية المدة وسوف  30 خالل سيتم نشر التصاميم المختارة على شبكات الويب  

  من قبل.
  

  الجوائز
 :كل فئة فائز منمنح جائزة ألول  سوف يتم 

  BDSلفلسطين" وكتيب  BDS"مطبوع، كتاب لوز غوميز هتي شيرت مع تصميم A :أفضل تي شيرت 
  .الثقافية

 .الثقافية BDS لفلسطين" وكتيب BDS" ملصقات مع التصميم الخاص بك، كتاب لوز غوميز 10ضل ملصق أف
  


