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ورشة تمكيل
القانون املنظم
 - 1الزمان واملاكن:
تنعقد ورشة "تمكيل" أايم  82و  82و  03أكتوبر  8312يف اطار أايم قرطاج السيامنئية وفق الرشوط احملددة أدانه.
 - 8الهداف:
تسعى أايم قرطاج السيامنئية بتنظميها "ورشة تمكيل" اىل:
 متكني سيامنئيني أفارقة وعرب من تقدمي أفالهمم ،واليت يه يف املراحل الخرية ما بعد التّصوير ،اىل جلنة حتكمي دول ّية مناخلرباء املتألّفة من  5أعضاء ،وذكل قصد التّقيمي والتّوجيه.
 تقدمي مساعدة مادية لمتام هذه الفالم العرب ّية والفريقية مبنحها مساعدة مال ّية لمتام اجناز الفالم .وهذه املنح مقد ّمة منقبل رشكــاء للمهرجان.
اخملصصة لها عىل املوقع اللكرتوين للمهرجان www.jcctunisie.org :قبل موعد هناية التسجيل يف
تُنرش قامئة املنح واملبالغ ّ
"ورشة تمكيل".
 - 0اجلوائز:
يكون موعد توزيع اجلوائز يف هناية أشغال ورشة تمكيل.
 - 4فعال ّيات الورشة :
يس متر معل الورشة ثالثة ( )0أايم  82و  82و  03أكتوبر  8312يُدعى خاللها خمرج لك فيمل ومنتجه لدلفاع عن مرشوعهام
أمام جلنة التحكمي.
 - 5معايري قبول الفالم:
جيب أن تكون الفالم ّ
املرّشة يف مرحةل ما بعد النتاج ،وجيب أن يكون خمرجوها من جنس يات عربية أو افريقية.
والفالم املؤهةل للقبول يه الفالم الروائية والواثئقية البداعية اليت ل يقل طولها عند الجناز الهنايئ عن س تني ( )03دقيقة كحد أدىن.
وتُقبل نسخ العمل اليت ل تقل مدّهتا عن أربعني ( )43دقيقة.
وجيب أن تكون النسخ املقدمة اىل جلنة التحكمي معنونة ابللغة النقلزيية.
ل ميكن للمخرج أن يتقدّم اىل ورشة تمكيل ال مبرشوع واحد فقط.
ويُمكن للمنتج أن يتقدّم مبرشوعني ،كحدّ أقىص.
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 - 0كيفية الاختيار:
ي ّمت اختيار الفالم املتسابقة حتت مسؤولية ادارة املهرجان .ويكون العالن عن قبول املشاريع يف موعد ل يتجاوز يوم 03
سبمترب .8312
 - 7تسجيل الفالم:
أخر أجل لتسجيل الفالم هو  1سبمترب ( 8312بدخول الغاية) وليك تكون املشاريع املقدّ مة قابةل للتسجيل ،جيب:
أ) تعمري جذاذة الاختيار الويل لورشة تمكيل عىل الانرتنت املتوفّرة ابملوقع اللكرتوين لايم قرطاج السيامنئية.
ب) ارسال نسخة من املرشوع لايم قرطاج السيامنئية ،عن طريق وصةل الانرتنت ،أو قرص "دي يف دي" ( )DVDأو بلو
راي) ( blu-rayيف نسختني.
ج) العنوان الربيدي لرسال النسخ هو التايل:
أايم قرطاج السيامنئية
املركز الوطين للسيامن والصورة
مدينة الثقافة
قسم السيامن
شارع دمحم اخلامس  -تونس  - 1331امجلهورية التونس ية
أايم قرطاج السيامنئية ليست ملزمة ابرجاع أقراص "دي يف دي" الفالم املرسةل حىت ان مل يقع قبولها يف املسابقة.
 - 2الفالم اخملتارة:
يتلقّى أحصاب الفالم املرّشة اعالما يف  03سبمترب  .8312وجيب أن يظل اختيار الفيمل رساي حىت موعد اعالن ادارة أايم
قرطاج السيامنئية رمس ّيا عن الربانمج.
يتكفّل ّ
املرتّشون بتح ّمل تاكليف ّشن املواد من موطهنا الصيل اىل أايم قرطاج السيامنئية.
 – 2ادلعوات والاس تقبال:
تتكفّل أايم قرطاج السيامنئية ابلنقل اجلوي والقامة للمخرج واملنتج ملدة  5أايم  4 /ليال.
 – 13الفالم احلاصةل عىل املنحة:
عىل الفالم الفائزة أن تُدرج عبارة " :بدمع من ورشة تمكيل" وأن حتمل شعار أايم قرطاج السيامنئية يف جينرييك الفيمل ،ويف
مجيع املواد العالمية.
ويكون العرض العريب الول للفيمل خمصصا حرصاي لايم قرطاج السيامنئية ابلنّس بة للفالم العرب ّية .ويكون العرض الافريقي
حرصاي ل ّايم قرطاج السيامنئية ابلنّس بة للفالم الفريقيّة.
خمصصا
الاول ّ
ّ
ّ
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 - 11قاعدة عامة:
املشاركة يف ورشة تمكيل يعين احرتام هذا القانون املنظم والقانون العام لايم قرطاج السيامنئية
وادارة املهرجان يه اخملول لها وحدها اختاذ أي قرار فامي يتعلق ابلنقاط اليت مل يتعرض لها القانون املنظم و/أو تأويهل.
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