
 

  تكميل

 القوانين

 الزمان و المكان  1- 

 

  .5102لمهرجان قرطاج الدولي  52ضمن فعاليات الدورة بتونس  " تكميل "ستنعقد الدورة األولى لورشة 

 األهداف  2 -

 

تقديم المساعدة المادية إلكمال أفالم عربية وافريقية وذلك عبر منح نقدية أو عبر أشغال ما بعد اإلنتاج يهدف مهرجان أيام قرطاج السينمائية الى 

  .يقدمها الشركاء في المهرجان

 الجوائز  3-

 

  .سوف يتم توزيع الجوائز اثر نهاية الورشة

 وصف ورشة العمل  4-

 

  .إن لم يتمكن المخرج من الحضور( عن فيلمه أمام لجنة تحكيم تستغرق ورشة العمل يومين يدافع خاللهما المخرج )أو المنتج

 معايير القبول  5-

 

  .يجب أن تكون األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج

  .ويجب أن يكون مخرجوها من بلدان افريقية او عربية

  .دق 01نوعية اآلفالم : روائية طويلة أو وثائقية "إبداعية فنية " ال تقل مدتها عن 

  .دق 21نسخ عمل مّدتها ال تقّل عن  تقبل

  .يجب أن تكون النسخ المقدمة إلى لجنة التحكيم مترجمة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية

  ."تكميليسمح للمخرج المشاركة بمشروع واحد فقط في ورشة "

  .بمشروعين كحد أقصىيسمح للمنتج ان يتقدم 

      طريقة االختيار    -

 

  .4102أكتوبر  10تحت إشراف إدارة المهرجان ويتم اإلعالن عن نتائج االختيار في موعد أقصاه  يقع اإلختيار



 
 

 تسجيل األفالم  7-

 

 4102سبتمبر  30الموعد النهائي لتسجيل األفالم هو 

 " الموجودة هنا تكميل"أ( يتعين تعبئة استمارة اإلشتراك لإلختيار األولي في ورشة 

  .أو بلو راي DVD ب( إرسال نسختي عمل من الفيلم

  :العنوان البريدي إلرسال النسخ هو التالي

  (JCC) مهرجان أيام قرطاج قرطاج السينمائية

 المرسى تونس  5101نهج مامي  11

 (+500) 552 389 00 الهاتف: 

 (+216) 255 748 71  :الفاكس

  .أو بلو راي حتى لو لم يتم إختيار االفالم DVD د( المهرجان غير ملزم بإرجاع أقراص

  : األفالم المختارة 8-

 

  .4102أكتوبر  10أ( سيتم اإلعالن عن األفالم المختارة قبل 

  .ن الرسمي عن البرنامج من قبل إدارة المهرجانيجب أن يظل اختيار األفالم سريا حتى اإلعال

 ب( يتحمل المرشحون تكاليف الشحن من موطنهم األصلي إلى مهرجان أيام قرطاج السينمائية 

  :اإلستدعاء و اإلقامة 9-

 

  .أيام 2يوفر المهرجان تكاليف الطيران واإلقامة للمخرج أو المنتج لمدة 

  .يجب على المنتج ان يمثل الفيلمفي حالة عدم إمكانية حضور المخرج، 

 األفالم المتحصلة على جوائز  10-

 

  : تلتزم األفالم الفائزة بجائزة بذكر إلزامي كالتالي

  .وبإدماج شعار مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تيترات الفيلم و جميع الوثائق اإلعالمية "تكميل"بدعم من 

  : قاعدة عامة 11-

 

  .تنطوي االمتثال لهذه القوانين "تكميل"عمل المشاركة في ورشة 

 يمكن إلدارة المهرجان تسوية جميع الحاالت التي لم يرد ذكرها في هذه القواعد و ذلك في حاالت استثنائية ومبررة جيدا 
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