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 قانون وطلب المشاركة في:

 بأكادير للفيلم القصيرمسابقة الدورة الثانية لمهرجان فونتي الوطني 

 

 

يلم )الفار شع أكابلوس تحتمن طرف نادي  للفيلم القصير، المنظمتتضمن الدورة الثانية لمهرجان فونتي الوطني 

 ةواألفالم الروائية رسمية لألفالم التربوية االمازيغي مسابقة ،2018مارس  17إلى  14 منالتربوي.. الواقع واالفاق( 

 القصيرة

 تقوم المسابقة على شروط نحصرها في الفصول التالية: 

 

 

 :أهداف المسابقة

 

 يأتي:تهدف المسابقة إلى ما  

  وير م، وتطلعرض أفالمه الشبابتطوير وترسيخ الثقافة السينمائية المحلية، ومنح الفرص أمام المبدعين

 هم المستقبلية.مشاريع

 وتشجيع  المياتوفير فرصة انتاج وعرض أفالم تربوية أمازيغية والعمل على التعريف بالسينما األمازيغية ع

 المبدعين األمازيغ.

 .تشجيع تبادل األفكار والخبرات والتجارب بين الشباب في مجال السينما 

 لحوار ستفادة واة واالالتلقي اإليجابي القائم على المتع تكريس ثقافة واعية للمشاهدة السينمائية، وتأسيس أرضية

 والقراءة.

 بإنشاء شبكة للشباب في مجال صناعة األفالم محليا وإقليميا ودوليا لتبادل الخبرات والتجار. 

   والمنطقة بخلق شباب جديد في عالم االبداع السينمائي المغربتطوير صناعة السينما في 

 

 

 :المسابقة الرسمية

 

 مسابقة المهرجان قسمين هما:تتضمن 

  مؤسسة  ن تنتجهأأستاذ... أو  طالب، تلميذ،مسابقة الفيلم التربوي االمازيغي   ويشترط فيه أن يكون صاحبه

 تعليمية أو بشراكة معها.

  (.اللغات بكل)واالجانب المغاربة  مسابقة الفيلم الروائي القصير مفتوحة لشباب وللمخرجين 

 

 

 المشاركة:شروط 

 

 بكافة الشروط التالية:على جميع األفالم االلتزام 

 دقيقة بما في ذلك جنيريك البداية والنهاية  15ة الفيلم تجاوز مدي أال  
  2016يناير  01أن يكون تاريخ إنتاج الفيلم بعد 
  .توفر الفيلم على ترجمة فرنسية 

  والصورةمستوى الصوت  والجمالية علىأن يستجيب العمل للشروط التقنية. 

Maison de jeunesse Hay hassani 
80000 Agadir Maroc, 
Tel :06.61.41.56.08 
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 ى لجنة اة علتخضع األفالم لالنتقاء األولي من قبل لجنة خاصة يحددها المنظمون قبل عرض األفالم المنتق

 تحكيم المهرجان.

  او  لسياسيااو  الدينيالمهرجان استبعاد االفالم ذات التوجه  إلدارةكافة الموضوعات مسموحة، ولكن يحق

 .أخالقيةموضوعات غير 
 اه لجنةرع ترالمسابقة، يحق للمهرجان اختيار الفيلم للعرض في أي ف في حال عدم اختيار الفيلم للمشاركة في 

 .مناسبا اختيار
  تقديم يشترطbande annonce  ثانية 30 حواليللفيلم مدته 
 ن يكون ملف المشاركة كامال.أ 

 

 :ملف المشاركة

 

  من:يتكون ملف المشاركة 

  موجودة بصفحة المهرجان:  التعليميةطرف المخرج أو المؤسسة  وموقعة مناستمارة المشاركة معبأة (

https://www.facebook.com/festivalfounty/ ). 

  على قرصينسختان من فيلم DVD 

  حجم( ملصق الفيلمA4) 

  نسخة من السيرة الذاتية(CVصورة شمسية للمخرج + ) 

  والبطاقة التقنية.ملخص الفيلم 

  التالي:عبر البريد العادي الى العنوان  أعاله( )الوارديقوم المشارك بإرسال ملف المشاركة 

 اكادير 80020زنقة يوسف ابن تاشفين الحي الصناعي  10سعيد كاني 

  festival.founty@gmail.comاو رقميا لبريد المهرجان : 

  2018 يناير 01أخر اجل لقبول المشاركات . 

 

 صالحيات إدارة المهرجان:

 

 ي لم ت التة القرارات بشأن كافة القضايا والموضوعاتتمتع إدارة المهرجان بحرية التصرف في اتخاذ كاف

قديرها وفق ت الفصول. كما تحتفظ إدارة المهرجان بحرية تقديم أية استثناءات من هذه الفصولتتناولها هذه 

 المطلق.

 

 :قواعد عامة

 

  تقصى بشكل الي. 2018يناير  01كل مشاركة واردة بعد 

 األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية مهم طيلة أيام المهرجان يحضور مخرج. 

 هرجانكل فيلم غير ممثل بمخرجه او من ينوب عنه من الممثلين في العمل يقصى اليا من فعاليات الم. 

 ات عن رفض او إقصاء المشاركاتإدارة المهرجان غير ملزمة لتقديم أي تبرير. 

  إلى أصحابها المؤهلة()المقصاة او  ونسخ األفالمال يتم إرجاع ملفات المشاركة.   

  للطعن باي وجه كان. وغير قابلةقرارات لجنة التحكيم نهائية 

  مشارك التدخل في برنامج المهرجان وفقراته. أليال يحق 

  ،رة لإلدا ياوتصريحا وترخيصا ألفي المهرجان إذنا  المشاركةوقبول يعتبر توقيع المخرج على االستمارة

ة اإلذاعكألغراض الدعاية للمهرجان عبر وسائل اإلعالمية أو معلومات عنه  الفيلم باستعمال لقطات من

عد قبل او ب ، سواء... أو ألغراض ثقافية أو فنية ... بدون أغراض تجارية وشبكة االنترنت والقنوات التلفازية

 بدون الرجوع لصاخب الفيلم. ،أنشطة الناديوالسماح بعرضه في  ان،المهرج

  ات والورش وتنقلهم بين مكان اإلقامة وفضاءات العروض وتغذية المشاركينتتكلف إدارة المهرجان بإيواء

 طيلة أيام المهرجان.

 يلتزم المشارك بصحة المعلومات الواردة في استمارة المشاركة 

 يناريو، )الس مكل من لهم عالقة بالفيل يتعلق بحقوقكل التبعات القانونية في ما  يتحمل المخرج أو المنتج

  .ىوليست للمهرجان أية مسؤولية على هذا المستو (،...والمنتجينالموسيقى، التزامات الممثلين 

https://www.facebook.com/festivalfounty/
mailto:festival.founty@gmail.com
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 :فعاليات المسابقة

 

 ونة ل لجنة مكم من خالاما فيما يتعلق بعمليات التحكيم كلها تت اكابلوس،ادي نان والفعاليات يقوم بتنظيم المهرج

 .مجال السينما فيومهنين  أساتذةمن 

   الل لجنة ية من ختدخل المسابقة الرسم التيمن ضمن األعمال المتقدمة للمهرجان يتم اختيار مجموعة االفالم

 .ل على الجوائز المعنوية أو المادية التي يمنحها رعاة المهرجانمتخصصة، وتتنافس تلك األعما

  يتم تقرير كل جوائز المهرجان من خالل لجنة تحكيم المهرجان. 

 

 :الفائزين

 

  سيتم اإلعالن عن الفائزين في مسابقة المهرجان الرسمية في نهاية الحفل. 

  فاز  ائز لمناألفالم المشاركة في المسابقة الرسمية لحضور المهرجان وتسليم الجوخرجين مستتم دعوة كل

 منهم )عينية أو مادية(

 فائزة افالم المهرجان سوف تحصل على شهادات تقدير حتى لو لم تكن فية جميع األفالم المشاركة والمعتمد. 

 

 :موقع الحدث

 

  ين بأسبوع مهرجانوترسل دعوة بالمكان والزمان لكافة المشاركين قبل بدء فعاليات ال كاديربأيقام المهرجان

 تقريباً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكادير 80020صناعي زنقة يوسف ابن تاشفين الحي ال 10نادي اكابلوس   

06.77.51.75.57او  06.61.41.56.08الهاتف:   

festival.founty@gmail.com : البريد االلكتروني للمهرجان  

clubagaplus@gmail.com :  البريد االلكتروني للنادي  
 

mailto:festival.founty@gmail.com
mailto:clubagaplus@gmail.com
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 مهرجان فونتي

 

 ستمارة المشاركةا

 بأكادير ةالقصير مالفلألالدورة الثانية لمهرجان فونتي 

 

 :2018يناير  01قبل  وبالبريد العاديترسل هذه االستمارة ضمن ملف المشاركة رقميا  ملحوظة 

 

مالك  ر بأننيوأقلفيلم، ض هذا اأرخص إلدارة المهرجان بعر............................................................................................ أسفله:الموقع ا أن

فة كا افق علىومواطلعت على قانون المنظم للمهرجان  وأنني قد ،وغيرهاوالفنية  األدبية)او مفوض( لكافة حقوق 

 .بنوده

  ....................................................................... بتاريخ: .......................................................................... في:حرر                                                     

              
 

             

  )ضروري( التوقيع:                                               

 

 

 1 الفيلـم اسم 

 2 المخرج اسم 

 3 الجهة المنتجة 

 4 اإلنتاج  تاريخ 

 5 كـاتب السيناريو 

 6 المصــور 

 7 المونتــير 

 8 الصوت 

 
 

 9 تمثيــل

 10 بطولة 

 11 مدة الفيلم / دقيقة 

 12 نوع الفيلم امازيغيربوي ت                    روائي قصير 

المهرجانات التي شارك  
 بها الفيلم

13 

 ) نعم ( :                                ) ال ( : للمخرج:هل الفيلم هو العمل األول 


