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٢٠٢٠ ،جميع الحقوق محفوظة © أفضل مائة ملصق عربي

٢

ج .يجــب عــى امللصقــات الــي تــود املشــاركة أن تكــون إمــا مصمــت مــن ِقبــل ممصــم عربــي
أو مصمــت لعميــل أو موضــوع عربــي ،بغــض النظــر عــن الجنســية أو اللغــة( .يقبــل وجــود
ً
جميــع العنــارص املذكــورة أو أحــدا منهــا).

 .4فئات امللصقات

 .5لجنة الحكام

 .٦الرشوط واألحكام

ا .ملصقات بتكلفة من العميل :ملصقات مصمت لغرض ،تجاري ،اجمتاعي ،أو ثقايف.
ب .ملصقات مستقلة :ملصقات مصمت ألغراض تجريبية.
ج .ملصقات أكادميية :ملصقات مصمت تحت إرشاف أكادميي.

١

قواعــد
املشــاركة
مسابقة أفضل مائة ملصق عربي
الدورة الثالثة | ٢٠٢٠

أعضاء لجنة التحكمي:
 .١جىن الطرابليس :مصمصة جرافيك من املغرب.
 .٢وائل مرقص :ممصم جرافيك و خطوط من لبنان.
 .٣موبيوس ستوديو :ستوديو التمصمي الجرافييك من اإلمارات.
 .٤محمد رشف :ممصم جرافيك و مؤسس ستوديو رشف من الكويت،
 .٥شناوي :ممصم و رسام و مؤسس مجلة توك توك من مرص.
ُ
ا .جميــع املمصمــن الفائزيــن الــي تعــرض أعمالهــم الفائزة من قبل الجهة املنظمة للمســابقة
ميتلكــون كامــل حقــوق امللكيــة مللصقاتهــم .أي اســتخدام غــر مــرح بــه للملصقــات الفائــزة
املعروضــة مــن قبــل أي جهــة أخــرى هــو ضــد تلــك حقــوق.
ً
ب .باملشــاركة يف املســابقة ،يؤكــد املشــاركون تلقائيــا إمتالكهــم الكامــل للمــواد املمصمــة
َ
ويرصحــون ان أعمالهــم تلــك ال تنتهــك أي حقــوق ألي طــرف آخــر أو تحتــوي عــى أي
مشــاكل قانونيــة.
ج .ســيمت إســتبعاد أي تصامــم تتعــدى عــى حقــوق امللكيــة ألي عمــل آخــر من املنافســة .أي
مســائالت تــأيت نتيجــة هــذا اإلنتهــاك هــي مســئولية املمصم املشــارك بامللصق.
د .أي ملصقــات تحتــوي عــى لغــة نابيــة ،أو تنتهــك مبــادئ اخالقيــة ،أو قوانــن املشــاركة،
أو حقــوق أي طــرف آخــر أو تحتــوي عــى محتــوى ســيايس أو ديــي أو جنــي مهــن ســيمت
ً
إســتبعادها تلقائيــا مــن املنافســة.
ه .باملشــاركة بأعمالكــم ،فإنكــم توافقــون عــى رشوطنــا املذكــرة أعــاه ،ويف حالــة الفــوز،
تمسحــون بعــرض تصامميكــم الفائــزة مــن خــال منافــذ عــرض مســابقة .١٠٠/١٠٠

املوجز اإلبداعي املسابقة:
املوضوع:
رسوم القبول:
آخر موعد للتقدمي:

ال يوجد موجز محدد .فقط قدم أفضل ما لديك من ملصقات.
ال يوجد موضوع محدد.
ً
مجانـــــا.
 ١٢من سبمترب.٢٠٢٠ ،

 .1من املؤهل لدخول
املسابقة؟

ً
سواء كانوا افراد أو مجموعات أو رشكات.
أ .نرحب بجميع املشاركني،
ب .نرحب بجميع املشاركات من مختلف املمصمني املوجودين بداخل وخارج عاملنا العربي.

 .2طريقة التقدمي

أ .الطريقة :إمأل إسمتارة املشاركة عرب اإلنرتنت املوجودة عىل موقعنا اإللكرتوين:
www.100bap.com

ً
(مالحظــة :يســتقبل هــذا المنــوذج ملصقــا واحـ ًـدا فقــط يف كل مــرة .لإلشــراك بأكــر مــن
ملصــق الرجــاء تقــدمي أكــر مــن منــوذج)
ب .النوع:
• امللصقات املتطبوعةjpg/ .png/ .gif :
• امللصقات املتحركةmp4. :
ج .القواعد:
• امللصقات املتطبوعة:
Max file size 5 MB - 72dpi - Dimension: 2000 px height

• امللصقات املتحركة:

Max file size 40 MB - Dimension: 1080x1528 px vertical height - 72 dpi - 5-10

إذا كان لديكم أي أسئلة أخرى ،قم بزيارة صفحة «األسئلة الشائعة» ()FAQ
عىل موقعنا اإللكرتوين 100bap.com
أو راسلونا عيل بريدنا إلكرتوين info@100bap.com

info@100bap.com

لينكد إن

فيميو

إنستاجرام

sec - .mp4.

 .3توجيهات املسابقة

فيسبوك

info@100bap.com

أ .الحد األقىص لعدد املشاركات :يمسح للمشرتكني بتقدمي عدد غري محدود من امللصقات.
ب .تاريــخ إصــدار امللصــق :تاريــخ إصــدار امللصقــات املشــاركة  2015/1/1إىل تاريــخ إنتهــاء
املســابقة.

لينكد إن

فيميو

إنستاجرام

فيسبوك
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c. Submitted posters should either be designed by an Arabic designer, or for

an Arabic client or for an Arabic subject regardless of language and nationality.

PARTICIPATION
GUIDELINES

04

Jury Members:

JUDGES?

2. Wael Morcos - Graphic and type designer from Lebanon.

WHO ARE THE

HUNDRED BEST ARABIC POSTERS COMPETITION

No brief. Just submit your best poster(s).

ADMISSION FEES:

Free of charge.

THEME:

DEADLINE:

3. Möbius Studio - Graphic design studio from UAE.

4. Mohammad Sharaf - Designer and director of Sharaf Studio from Kuwait.

ROUND 03 | 2020

COMPETITION BRIEF:

1. Jana Traboulsi - Artist and designer from Morroco.

5. Shennawy - Designer, artist, and director of Tok Tok magazine from Egypt.

05

A. Commissioned Posters

THE POSTERS

B. Self-intiated Posters

WHAT ARE

No theme.

CATEGORIZES?

12th of September, 2020.

Posters that got produced for any commercial, social or cultural purposes.
Self-initiated posters produced for different purposes.
C. Academic Posters

Posters that got realized within the academical context and guidance.

0١

a. Everybody is welcome to participate, whether in case of individuals,

06

a. All winning posters’ copyrights belong to owners. Any unauthorized use of

PARTICIPATE?

b. Entries are welcomed from designers located both inside and outside our

AGREEMENTS

are unprohibited by the competition organizers. The copyrights of posters are

WHO CAN

collectives or studios.
Arab world.

02

a. Method: Fill our online submission form on our website: 100bap.com

SUBMITTING

multiple forms to get submitted from the same participant)

METHOD OF

OUR TERMS AND

to the submitted designs and declare that it does not infringe any rights of
any third party or bares any legal defects.

(Note: This form takes only one poster at a time. Multiple posters would need

c. Any copyright-infringing designs submitted will be disqualified from the

b. Type of submissions:

competition. Any issues caused by such infringement is the sole responsibility
of the participant submitting the entry.

d. Any entries baring extreme offensive language, violating moral principles,

• Moving Poster: .mp4

c. Submission Rules:

common binding laws, the rights of third parties, baring visual offensive data

• Still Poster: Max file size 5 MB - 72dpi - Dimension: 2000 px height.

or featuring sexual, political or religious extreme visuals will be disqualified

• Moving Poster: Max file size 40 MB - Dimension: 1080x1528 px

from the competition.

e. Note that by submitting your work, you are agreeing on our terms and

vertical height - 72 dpi - 5-10 sec - .mp4.

03

a. The number of submissions: Participants are allowed to submit an

GENERAL RULES?

b. Posters date: Poster(s) submitted should be created between 01/01/2018

info@100bap.com

held exclusively by their own designers.

b. By submitting their work, participants automatically confirm their copyright

• Still Poster: jpg /png/gif

WHAT ARE THE

the material exposed by the competition is against copyright regulations and

conditions and, in the case of winning, allowing to showcase your winning
design(s) and to pass it/them into the public realm through the competition

unlimited number of posters.

till the closing data of submission.

Facebook

Instagram

IF YOU STILL HAVE ANY QUESTIONS, VISIT OUR “FAQ” SECTION ON OUR
WEBSITE 100bap.com, OR SEND US AN E-MAIL AT info@100bap.com

Vimeo

Linkedin

info@100bap.com

Facebook

Instagram

Vimeo

Linkedin

