مسابقة فيديو يف المحافظات تستهدف الشباب حول االثار االقتصادية لجائحة كورونا عىل الشباب (ذكور
واناث) ودورهم في االستجابة لالزمة

بمناسبة اليوم العاملي للسكان ينوي املجلس األعلى للسكان وبالتعاون مع الهيئة امللكية األردنية لألفالم ،تنفيذ
مسابقة افضل فيديو قصير( على اليوتيوب) للشباب حول آرائهم في اثر جائحة فيروس كورونا املستجد Covid
 19عليهم.
ومن اهم فعاليات االحتفال باليوم العاملي للسكان (مسابقة شبابية انتاج فيديو قصير/على اليوتيوب) وحسب
التفاصيل التالية:
المحاور :

 تأثير فيروس كورونا على وضع الشباب االجتماعي واالقتصادي والنفس ي تأثير فيروس كورونا على وضع املرأة االجتماعي واالقتصادي والنفس ي العنف املوجه ضد االناث اهمية العمل الريادي واالبتكار واالبداع -اية مبادرات تم اتخاذها اثناء الجائحة والحظر على املستوى الفردي واملجتمعي

الهدف من المسابقة :

توظيف دور االعالم في القاء الضوء بطريقة سهلة وسلسة حول االثار االقتصادية واالجتماعية جائحة
كورونا على الشباب (ذكور واناث) و دور املؤسسات والقطاع الخاص في دعم الشباب وتمكينهم وتكافؤ
الفرص ،ونشر الوعي الثقافي بين فئات املجتمع واملساهمة في تعزيز دور الشباب (ذكور واناث) في املجتمع.
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الفئة المستهدفة :

فئة الشباب /الشابات من عمر ( 50-18سنة)
نوع الفيديو المطلوبة :

اي نوع من أنواع الفيديوهات او األفالم موسيقي ،وثائقي ،حواري ،تمثيلي ،خيالي واقعي ،أو صامت .. ،الخ.
رشوط المسابقة :

 ان يكون مقطع فيديو (بين  )6 – 3دقائق وممكن ان يكون اقل . إعداد نص وصفي قصير بحد أقص ى  1000كلمة لغة الفيديو (اللغة العربية أو االنجليزية).ً
 ان ال تتضمن الفيديوهات ترويجا ألي خدمات او منتجات او إعالنات او عالمات تجارية. ان ال تحتوي على أي محتوى او لفظ غير الئق او فاحش او عنيف او عنصري أو تشهيري أو تمييزيً
تلقائيا استبعاد الفيديوهات
بكافة اشكال التمييز املبني على الدين والجنس واألصل ،حيث سيتم
التي ال تتوافق مع الشروط والضوابط ورؤية املجلس.
 أي استخدام لصور ،او موسيقى ،او محتوى يخص جهة او شخص ما ولم يصرح له باستخدامهاتعتبر مسؤولية املشارك ،وسيتم استبعاد الفيديو.
 است ت تتتخدام املؤثرات الصت ت تتوتية واملوست ت تتيقى او املقاطع الصت ت تتوتية وال ت ت ت ت ت ت ت  ،Animationمع تزويد املجلسبتصريح خطي موقع من صاحب املقطع الصوتي لصالح املجلس.
 إمكانية استخدام عناصر التطبيقات املتعددة مثل النص  ،Textالصورة ( ،)Image/vectorالحركة( ،)Animationالصوت( ،)Soundالفيديو ( )Videoاو  2D/3D Animationاو كليهما.
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 يحق للمشارك/اة االعتماد و املشاركة بمحور واحد أو أكثر ضمن الفيديو نفسه. يحق املش ت ت ت ت تتارك تتة ب تتاي نوع من أنواع الفي تتديوه تتات او األفالم س ت ت ت تتواء ك تتان وث تتائقي ،تمثيلي او ص ت ت ت ت تتام تتت،موسيقي ،ادائي.
 ممكن ان يكون املتقتدم ش ت ت ت تتخص او مجموعتة ،وفي حتال املجموعتة يتم تحتديتد اس ت ت ت تتم ش ت ت ت تتخص واحتدليكون مخرج العمل ،وفي حال فوز الفيديو يكون الشخص نفسه باستالم الجائزة باسم املجموعة.
 ان يقوم املشتارك\ة بكتابة تعهد بعدم تداول أو نشتر الفيديو على صتفحته او حستابه الشتخصت ي و/أوأي من حس ت تتابات مواقع التواص ت تتل االجتماعي األخرى س ت تتواء قبل املس ت تتابقة او أثناءها أو بعدها اال بعد
الحصول على موافقة خطية من املجلس على املحتوى واإلخراج والنشر.
 االلتزام بإضافة شعار املجلس في نهاية الفيديور
فتة المسابقة :

-

اب 2020

 االعالن عن املسابقة األسبوع األول شهر آب 2020 التسجيل و البدء بالتنفيذ من تاريخ اإلعالن عن املسابقة آخر موعد الستالم الفيديوهات ( )2020/8/30 فترة التحكيم ()2020/9/1 -8/31 تحديد واعتماد اسماء الفائزين ()2020/9/2 تكريم الفائزين  /خالل شهر أيلول 2020عدد المتسابقي:

 10مشركين  /مشاركات فأكثر
آلية تسليم الفيديوهات للمجلس :
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تس ت ت ت تتليم جميع الفيتديوهتات بص ت ت ت تتيغتة  mp4عتالي الجودة أو رابط على موقع ال ت ت ت ت ت ت ت ت ت  YouTubeمع االحتفتا
بالخصوصية يشترط ان ال يكون متاح للعموم على االيميالت التالية :
nisreen.alqassas@hpc.org.jo; Hpc@hpc.org.jo
حقوق الملكية:

س ت ت ت تتيتم توقيع املشت ت ت ت تتاركين/املشت ت ت ت تتاركتات على نموذج "إقرار وتعهتد والتزام" بحيتث تكون ملكيتة الفيتديوهتات
املنتجة للمجلس
لجنة التحكيم :

 عضوان من املجلس محكمين خارجين يتم تحديده من قبل املجلسالجوائز:

 الجائزة األولى  600 :دينار الجائزة الثانية  300 :دينار الجائزة الثالثة  150 :دينارسيتم منح شهادات تقدير\ مشاركة لجميع املشاركين واملشاركات ضمن فعالية يحددها املجلس (الزمان واملكان)
للمزيد من املعلومات  :يرجى التواصل على العناوين التالية ليتم ارسال نموذج التسجيل في املسابقة :
هاتف 06-5560741 :
بريد الكترونيhpc@hpc.org.jo :
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