الدورة الثانية العشرون بينال كاناغاوا المعرض الفني الدولي لألطفال
مطلوب األعمال الفنية
هيا لنرسم بالموضوع المفضل!
تعليمات اإلشتراك
) (1أي نوع من األطفال يمكنهم التقديم؟
أطفال يعيشون ويدرسون في محافظة كاناغاوا
األطفال المسجلين في المدارس األجنبية في جميع أنحاء اليابان
األطفال الذين يعيشون في الخارج
من سن  4وحتى  15العمر في  1سبتمبر الجاري2022.
※مواليد  2سبتمبر  2006وحتى 1سبتمبر 2018
) (2هيا لنجهز العمل الفني!
◎لموضوع  :موضوع حر
◎المعدات  :ألوان مائية  ،زيت  ،كريون  ،باستيل  ،طباعة  ،مجمعة ورق  ،إلخ
◎عدد العرض :عمل واحد لكل مشترك
◎عمله المشترك بنفسه ولم يعرضه في مسابقة سابقة
◎حجم
حجم الورق  :حجم كوارتو (أو في حدود  540 × 380مم)
حجم القماش  :أقل من حجم F8

□غير مقبول
・العمل الرقمي)إلخ (CG
・أعمال النمذجة غير المتساوية مثل المنحوتات ( أعمال بسمك  1سم أو أكثر)
・األعمال الجماعية و الرسوم المتسلسلة
・عمل مؤطر
・األعمال المصنوعة من الغذاء والنباتات والحيوانات والتربة

) (3كيفية التقديم!
① ادخل إلى الموقع ثم اطبع"استمارة تقديم" و "ورقة الدخول"
)(Application Form & Entry Sheet
https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries
②امأل العناصر المطلوبة مثل العنوان في "استمارة تقديم" ثم الصقها على ظهر العمل
③قم بتعبئة العناصر المطلوبة في " ورقة الدخول" ثم أرفقها مع العمل
※مطلوب كل من " استمارة تقديم " و " ورقة الدخول"
④ضع قسيمة العنوان على الظرف
)(Address Slip
) (4طريقة إرسال العمل الفني!
فترة االستقبال ( 2022.9.1 :الخميس) ( 11.30 -األربعاء) يجب أن تصل
العارض تكاليف الشحن)
□خدمة البريد  /التوصيل (يدفع
ِ
□أو الحضور (ساعات االستقبال  9:00حتي )17:00

عنوان البريد الذي سيتم إرسال العمل الفني عليه
Secretariat, The Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition
c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship (Earth Plaza) 1st floor
1-2-1, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa 247-0007 JAPAN
）（5إخطار نتيجة التحكيم!
سنعلن أسماء الفائزين على موقعنا كما هو موضح أدناه في أوائل مارس 2023
）（https://kanagawabiennial.jp/en/
〇المتقدمون المحليون :االتصال عن طريق اإلخطار بحلول منتصف مارس 2023
・إلى الذين تقدموا عن طريق المنظمات (مدارس -معاهد فنية)  :سيتم إرسال اإلخطارات إلى المجموعة التي ينتمون إليها
・ إلى الذين تقدموا عن طريق تقديم الطلبات الشخصية (من المنزل)  :سيتم إرسال اإلخطارات إلى المنزل
〇المتقدمون في الخارج  :االتصال عبر البريد اإللكتروني بحلول أوائل أبريل 2023

▶اآلخرين
〇األعمال الفائزية
・ لن تُرد األعمال الفائزية ،وسيتم استخدامها في المشاريع التي تعزز التفاهم الدولي من خالل الرسم
・ لن يتم دعوة الفائزين أو إرسالهم إلى الخارج
・ تنتمي ملكية العمل وحقوق النشر الخاصة به (المادتان  27و  28من قانون حقوق النشر) إلى محافظة كاناغاوا .ال يجوز للمتقدمين ممارسة الحقوق المعنوية لمؤلف المصنف
〇أعمال غير مختارة
・ سيتم إرجاع اإلدخاالت المحلية فقط ألولئك الذين يرغبون في إعادتها (سيتحمل مقدم الطلب رسوم الشحن)

・ لن يتم إرجاع اإلدخاالت في الخارج
・سيتم استخدام األعمال التي لم يتم إرجاعها للتبرعات للمؤسسات العامة  ،إلخ
〇التعامل مع المعلومات الشخصية
نتعامل بصورة صحيحة مع البيانات الشخصية المتسابقين ولن نستخدمها في خارج هذا العمل

