امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة الش باب والرايضة
قانون السابقة الوطنية الجناز شعار (  )logoخاص بوزارة الش باب والرايضة
موضوع المسابقة:
المادة  : 01تنظم و ازرة الشباب والرياضة خالل الثالثي الثالث لسنة  2016مسابقة وطنية النجاز شعار
( )LOGOيكون كهوية مالئية للمؤسسة.
المادة : 02سيقيد الشعار (  )LOGOفي كل دعائم االتصال الخارجية والداخلية لو ازرة الشباب والرياضة.
المادة :03تبدأ المسابقة يوم  05جويلية  2016الذي يصادف ذكرى عيدي االستقلل والشباب وتنتهي يوم 20
أوت  2016بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد وذكرى مؤتمر الصومام.

شروط المشاركة:
المادة :04المسابقة مفتوحة لفئة الشباب من الجنسين المهيكلين وغير المهيكلين الذين تتراوح أعمارهم بين 16
و 35سنة.
المادة :05ال يسمح للمترشح بالمشاركة إال بعمل واحد (نفس العمل باأللوان وباألبيض واألسود).
المادة :06يقدم المترشح عمله على ورقة مقاس  )21 *29.7( A4وعلى قرص مضغوط.
المادة :07يرفق المترشح عمله ببطاقة فنية تتضمن معلومات شحصية عنه وشروحات حول المشروع.
المادة :08المترشح مطالب بتقديم عمل فني ابداعي خالص.
المادة :09تحتفظ الو ازرة بكل األعمال وال تعاد إلى أصحابها.

خصائص ومميزات الشعار:
المادة  :10يجب على الشعار (  )LOGOأن يستوفي الشروط التالية:
 العصرنة

 سهولة االستيعاب والتعرف من قبل الجمهور العريض.
 البد أن يرمز للشباب والرياضة.

المادة :11يجب أن يظهر االسم الكامل لو ازرة الشباب والرياضة أو احرفها األولى " و ش ر" على الشعار
باللغتين الوطنية والفرنسية كل على حدى
المادة  :12يجب على العمل الفني المنجز على قرص مضغوط استيفاء الخصائص الفنية التالية.
 الشعار البد أن يكون en vectotiel, extensions- ALCDR,EPS,PDF
 شكل الصورة jpeg, bmp, png, tif, psd
Résolution 300 dpi minimum 

 الوزن مابين  KO 500و  MO 10كحد أقصى
 أدنى مقاس  5 x5سم ،أقصى مقاس  20 x 20سم
المادة  :13الشعار بنسختين واحدة باألبيض واالسود واالخرى بااللوان.
المادة  :14تنجز المساحة الملونة حسب الطرق  CMJN / RVB / PANTONEضمانا لجودة عالية.
المادة  :15تنجز النسخة باالسود واالبيض بطريقة تسمح باستنساخ الشعار مع ضمان جودة عالية.

ايداع األعمال:
المادة  :16يلزم المترشحون بايداع أعمالهم على مستوى مؤسسات الشباب (  )ODEJقبل تاريخ  20أوت
 2016مقابل استالم وصل ايداع.
المادة  :17يتعين على دواوين مؤسسات الشباب ايداع أعمال المترشحين مرفقة بجدول ارسال على مستوى
مكتب التنظيم العام للو ازرة قبل تاريخ  10سبتمبر .2016

لجنة التحكيم:
المادة  :18تكلف لجنة تحكيم وطنية تتشكل من مختصين بتقييم األعمال المقدمة.
المادة  :19ق اررات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن.

الجــــــوائــــــز:
المادة  :20ستمنح جوائز للمترشحين الفائزين بالمراتب الثالثة األولى:
الجائزة األولى :جهاز كمبيوتر  +آلة طابعة باأللوان.
الجائزة الثانية :جهاز كمبيوتر  +آلة طابعة.
الجائزة الثالثة :جهاز كمبيوتر محمول (.)LAPTOP
المادة  :21ستسلم الجوائز للفائزين خالل حفل سيعلن عن تاريخ ومكان اقامته في الوقت المناسب.

