مؤسسة اإلمارات لآلداب
جائزة اإلعالم 2017-2016
طلب الترشيح للجائزة

معلومات عن المرشح (ـة)
اسم المشترك (ـة)_________________________________________________
المؤسسة اإلعالمية_____________________________________________
العنوان__________________________________________________
اإلمارة /المدينة
_____________________________________________________
الدولة
هاتف العمل _________________________________________________
الهاتف المتحرك_________________________________________________
البريد اإللكتروني
_________________________________________________
الشروط واألحكام:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

المشاركة مفتوحة لوسائل اإلعالم العربية واإلنجليزية المطبوعة واإللكترونية
يمكن للمتسابق المشاركة بأكثر من لغة
سيتم اختيار فائز واحد عن كل لغة ،رغم أنه يسمح للمشاركين بتقديم مشاركتين (بالعربية واإلنجليزية)
يجب أن تغطي المشاركات المقدمة للجائزة مهرجان طيران اإلمارات لآلداب في الفترة ( 19أكتوبر -
 10أبريل)
يجب على المشاركين تقديم المواد الصحفية األصلية مع المستندات المطلوبة ،مرفقة مع نموذج
االشتراك ،الذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة ،وتسليمها إلى شركة العالقات العامة لمهرجان
طيران اإلمارات لآلداب" بي بي .جي .كون أند ولف" لترتيب توصيل المغلف أو ملء نموذج
االشتراك ،وتحميل التغطيات اإلعالمية وجميع المتطلبات بواسطة الموقع اإللكتروني
http://www.emirateslitfest.com/ar/media-awards
يجب على المشاركين تسليم المواد في مغلف مغلق بإحكام مع كافة المستندات المطلوبة ،ونموذج
البيانات الشخصية ،وإرفاق بطاقة التعريف "  ،" business cardويجب ذكر اسم المؤسسة
اإلعالمية أو الصحيفة أو المجلة أو محطة التلفزيون التي يعملون لديها ،وإذا ثبت بأن المتقدم للمسابقة

لم يعد يعمل في المؤسسة اإلعالمية المذكورة عند تقديمه للمواد الصحفية ،فإن الجائزة تؤول
للمؤسسة اإلعالمية التي كان يعمل بها.
 .7أما المشاركات التي يتم تقديمها بواسطة اإلنترنت فينبغي أن تحمل مصادقة كبير المحررين أو
محررمسؤول ،غير المتقدم للمسابقة.
 .8يجب إرفاق نسخة من المادة المنشورة (حسب فئة اللغة  /الفئات المشاركة) ،على أن يكون تم نشرها
في فترة التغطية المنصوص عليها أعاله.
 .9يتحمل كافة المشاركين ،من جميع أنحاء العالم ،كافة مسؤوليات ومتطلبات ترتيب رحالتهم وإقامتهم
أثناء حضورهم حفل توزيع الجوائز.
 .10إلدارة مؤسسة اإلمارات لآلداب كامل الحق في عدم قبول أي مشاركة غير مكتملة  /أو ال تستوفي
الشروط واألحكام الواردة أعاله ،وهي غير ملزمة بإخطار مقدم الطلب نفسه.
.11آخر موعد لتقديم المشاركات هو 10أبريل .2017
ُ .12تعد قرارات لجنة التحكيم حاسمة وملزمة ،ولن يتم قبول أي مراسالت بخصوص قرارات اللجنة.
تقديم الطلبات:
يجب على المشاركين تسليم المواد في مغلف مغلق بإحكام مع كافة المستندات المطلوبة إلى:
 .1شركة العالقات العامة لمهرجان طيران اإلمارات لآلداب "بي بي .جي .كون أند ولف" لترتيب توصيل
المغلف
شادي فكري
+971 4 506 5574
EAFOLPR@bpgcohnwolfe.com
 .2أو تحميل جميع المتطلبات بواسطة الموقع اإللكتروني
http://www.emirateslitfest.com/ar/media-awards
 .3أو تسليمها باليد إلى –
"بي بي .جي .كون أند ولف" :مجمع إعمار لألعمال ،مبنى  3الطابق الخامس – صندوق بريد 3294
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