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عرضتنظم المؤسسة العامة لجامعة  ألكاال من خالل معهد كيبيدو للفكاهة  م ع ال ساب و العشرين   ال
 ، الدولي لفنون الفكاهة للمعرض

 كوكبنا )التهديدات والكوارث والحلول("  وسوف تضع المؤسسة رهن إشارة كل المهتمين بشأن 

 .هذا الموضوع، كافة المعلومات من خالل موقعها على شبكة االنترنت

عمارهم عن أالذين تزيد و عرضمال يف لمشاركةا يفالراغبين  شخاصاأل كافة في وجه االشتراك مفتوح  -1

عاما. 18  

ناموضوع : ، يجب إرسال عمل ما عن المعرضللمشاركة في  - 2 ب وك دات) ك تهدي كوارث ال  وال
لول ح .  وهذا العمل يمكن أن يكون عبارة عن كرتون أو شريط أو رسم كاريكاتوري. كما يجب " (وال

إرفاق العمل بنسخة مملوءة  بعناية من وتحتفظ المؤسسة بحقها في توجيه الدعوة للمشاركين الذين تعتبرهم 
 مناسبين.

 

مع األخذ  ،برنامج يمكن أن تكون منجزة بأي تقنية أو ، والتيالتي يتم إرسالها كافة األعماليجب توقيع  -3
ن تكون بالنسبة للنسخ الرقمية  يجب أ .A3 (297x420 mm.)هو   لألبعادقصى الحد األ أن االعتباربعين 

  .(300ppp) كسليللب ة نقط 300أدناها  وضوح مع درجة دقة TIFFأو   JPG ملفاتعلى 

 (.الفالنيمن العمل  1)نسخة  :مع تحديد رقم كل نسخة. مثال.إرسال نسخة ورقية موقعة بنصح وي      
 

 ألن ،لحماية العمل تونقطعتين من الكر بوضع  ونوصي. مالئم بشكلمغلفة  في طرود األعمال رسلت   -4

 .ةسال يتحملها المشاركون في المسابقاإلر مصاريف .النقل عن اتجإتالف ن أي عن مسئولة غير المؤسسة
 

ت رسل األعمال عبر البريد اإللكتروني ، 2020 يونيو 7األجل األقصى إلرسال األعمال هو يوم   -5

  miah@iqh.es:إلى
 أو للعنوان التالي:

  
   ألكاال.  جامعةلالمؤسسة العامة  

 و العشرين  للمعرض الدولى لفنون الفكاهة  سادسةالنسخة ال
 C/ Nueva, 4. 28801 Alcalá de Henares  

(   Madrid (España 

 
 .المعرض وتصميم للكتالوج السليم اإلعداد عاله لضمانأ المبينة بالتواريخ االلتزام نشدد على ضرورة 

 
معرضال التي سوف يتم عرضها في سوف تشرف لجنة خاصة على اختيار األعم -6 ع ال ساب العشرين  ال

خالل الفترة الممتدة بين شهري وذلك . ()من بين األعمال التي وصلتها ألكاال جامعةب الفكاهةالدولى لفنون 
  .دي إناريس سبتمبر و نوفمبر في مدينة ألكال
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ألكاال، ما لم  جامعةلالمؤسسة العامة للفكاهة و كيبيدومعهد كل األعمال المعروضة سوف تصبح في ملكية   -7

لهم الراغبين في استرجاع أعمعلى ا، ومن طرف صاحب العمل يتم التعبير عن عكس ذلك بشكل صريح

 الجهة الخلفية للعمل.  على "Devolución"  كتابة كلمة إرجاع

 

 شريطة ،هوتوزيع هاستنساخ الحق في لكاالأ لجامعة العامة مؤسسةلل يخول صاحبه أنف ،لعملل هبإرسال -8

أن  دون الفكاهة، مجال في FGUAالخاصة بـ  واألعمال األنشطة نشر هو ذلك من هدفوال ،عليه هاسم وضع

 .العمل أو صاحبة تجاه صاحب من جهتها التزاميترتب عن ذلك أي 
 

واإلعالم  اإلخبار ألعمال وكذلكللتأكيد على استالمها لعبر البريد اإللكتروني  لردسوف تقوم المؤسسة با -9

 موقعها االلكتروني.  على لوائحها ، كما ستقوم بنشرها فيفي حالة اختيارها  للمعرض
 
في إطار  هعرضتم بنسخة من عملهم الذي سيعرض مصل اصحاب األعمال التي تم اختيارها للسوف ي-10

 فعاليات المعرض.
 
 .اتالجماع أو األفراد لحقوق تعتبرها انتهاكا التي األعمال عرض عدمفي  هاحقالمؤسسة ب  تحتفظ -11

 

وال ،  ى أي اعتراض يخص الملكية الفكريةيلتزم أصحاب األعمال بكونها أصلية كما يلتزمون بالرد عل -12

 .تلك األعمالأي مسؤولية في حالة اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية الخاصة ب تتحمل المؤسسة
 
والتي يتحمل  قانونية، تابعاتم أي عن والتنازل القواعد هذهبالكامل  قبولال معرضال في المشاركةتعني  -13

 .عملهك المسؤولية عن رفيها كل مشا
 


