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Sharm El Sheikh International Theater Festival for Youth 

UIs pleased to announced the 

06th   International Theater Festival for Youth in Sharm El Sheikh (EGYPT) 

 
 

 06-11 November 2021 

 

 

Sharm El Sheikh International Theater 
Festival for Youth 

(#SITFY)   

Tel : 00201064142222 
Cell.phone : 00201223377043 

What's App no. : 00201064142222 
E-mail : Usitfy2015@gmail.comU 
Website : Uwww.sitfy-eg.comU  

Page : Uwww.facebook.com/SITFYeg U     
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U م الشيخ الدو� للم�ح الشباىب  مهرجان �ش

سة  داسالدورة ال

م الشيخ     2021  نوفم�ب  11 – 06�ش

U  اك بالمهرجان إستمارة التقدم لإلش�ت

U  – ى – مسابقة المونودراما مسابقة العروض ال��ب

U مسابقة محور م�ح الشارع والفضاءات الم�ح�ة غ�ي التقل�د�ه

U : أوال : ب�انات خاصة بالعرض

 اسم البلد  

 

 اسم الفرقة / اسم الجهة المنتجة  

 اسم العرض  

  2021 نوفم�ب اسم المؤلف / الجنس�ه / العمر �ف 

 2021 نوفم�ب اسم المعد/الدراماتورج / الجنس�ه / العمر �ف 

جم   *�ف حالة النصوص األجنب�ة ير�ب ذكر اسم الم�ت

 

  2021 نوفم�ب اسم المخ�ج / الجنس�ه / العمر �ف 

 تار�ــــخ إنتاج العرض  

 مدة العرض  

  2021 نوفم�ب مصمم الد�كور / الجنس�ه / العمر �ف 

  2021 نوفم�ب مصمم المالبس / الجنس�ه / العمر �ف 

وجراف/ الجنس�ه /   مصمم االستعراضات أو ال��ي

 2021نوفم�ب العمر �ف 

 

الموس��ت ( المؤلف الموس��ت أو المعد الموس��ت ) / الجنس�ه / 
  2021 نوفم�ب العمر �ف 
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 عنوان المراسالت بالتفص�ل 

 

 

 

 

مدير الفرقة  أو الشخص المسئول عن ف��ق العمل / تل�فونه  

ي ستوجه لها الدعوة بعد اخت�ار 
*ير�ب ذكر الجهة أو الشخص الىت

 العرض

 

 

 الهاتف األر�ف 

 الجوال أو الهاتف المحمول  

وىف   �د اإلل��ت  ال�ب

وىف    الموقع اإلل��ت

 أرفق روابط الم�ح�ة هنا :  

 

 

 

  / جهة اإلنتاج                                                      خاتم المؤسسة              توقيع المسئول                                            
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U  : ثان�ا : ب�انات خاصة بالفرقة والوفد المشارك

تار�ــــخ الن�ع  اسم العائلة  االسم األول  م 
الم�الد  

 جواز السفر / رقمالبلد  
  البطاقة 

الوظ�فه  

 

مالحظات 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

 

  / جهة اإلنتاج                                            خاتم المؤسسة          توقيع المسئول                                                      
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U  : وط المشاركة �ف المهرجان �ش
ى ، (10تتحمل إدارة المهرجان تكال�ف اإلقامة ال�املة لعدد (  -1 ف �ف مسابقة العروض ال��ب ة أفراد للمشاركني ) أفراد 07) ع�ش

ف بمسابقة محور م�ح الشارع والفضاءات الم�ح�ة الغ�ي تقل�د�ة ، ( ف بمسابقة محور 03للمشاركني ) أفراد للمشاركني
م الشيخ.  المونودراما  مع تحمل إدارة المهرجان تكال�ف النقل الداخ� �ف مدينة �ش

م الشيخ. -2  تتحمل الدول المشاركة تكال�ف السفر وشحن الد�كورات من و�� مدينة �ش
ة الذات�ة للعرض مدعوما بملف إعال� كامل -3  منفصل  word والنص الم�� �ف ملف أن تقدم الفرقة ملفا �ضم الس�ي

ات  ف وكذلك ملف تقىف كامل موضحا أبعاد الم�ح أو الفضاء المطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وترك�ب تجه�ي
ح للعرض.  الفضاء الم�� المق�ت

ف  كحد  -4 ى ) ، والت��د عن ساعه �ف كال المسابقتني أال ت��د مدة العرض عن ساعة ونصف الساعه ( مسابقة العروض ال��ب
 أق� لزمن العرض. 

أن يتم العرض بناءا ع� الفضاء الم�� الذى تحدده إدارة المهرجان و�عرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساءا  -5
 حسب تنسيق وتنظ�م إدارة المهرجان. 

 أن تكون األول��ة للعروض الم�ح�ة الىت تعتمد ع� الفضاءات الم�ح�ة الغ�ي تقل�د�ة والىت تعتمد ع� الحلول  -6
 اإلبداع�ة المبتكره.

 أن �كون العرض مناسبا لطب�عة فكر وثقافة الشباب �ف جميع أنحاء العالم. -7
  عاما .40أن تكون األول��ة للعروض المشاركة لمخ�ج شاب ال يتعدى  -8
  عاما .40أن تكون األول��ة للعروض المشاركة لمؤلف شاب ال يتعدى  -9
ى و�حق لم� بحكم أنها الدولة المض�فة بمشاركة بعض العروض  -10 أن �شارك م� بعرض داخل مسابقة العروض ال��ب

ف �ف كل عرض عن 3الم�ح�ة ع� هامش المهرجان بحد أق�  ط أال ي��د عدد المشاركني   فرد .10 عروض �ش
�فضل أن تكون جميع العنا� المشاركة �ف العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداق�ة العمل وفق س�اسة  -11

 المهرجان .
 من حق إدارة المهرجان �سج�ل كافة العروض الم�ح�ة والندوات صوت�ا ومرئ�ا واستغاللها حسب رؤ�ة المهرجان. -12
�ة تكون مصاحبه للعرض من قبل الفرقة المشاركة يتم إرسالها �ف موعد أقصاه  -13 ف ط توف�ي ترجمة ضوئ�ة باالنجل�ي  01�ش�ت

  .2021 أ�ت��ر
ي متضمنا توقيع المسئول ومختوما  -14

وىف �د االل��ت ام الفرق الراغبة بالمشاركة بتعبئة هذا النموذج و�رساله بال�ب ف وة ال�ت �ف
�ط العرض كامال ع� قرص   عا�ي الجودة DVDبخاتم المؤسسة أو الجهة المعن�ه و روابط الم�ح�ة وكذلك إرسال �ش

شح  ،ولن �قبل أي عمل م��ي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كامال لضمان خضوعه للجنه المشاهدة وال�ت
 للمشاركة �ف مسابقات المهرجان المختلفة.

�حق إلدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض ال يتناسب وطب�عة المهرجان دون إبداء األسباب.  -15

ي تقدمت بها  -16
ي الدورات الماض�ة أن تتقدم للمشاركة ول�ن ل�س بنفس الم�ح�ات الىت

ي تقدمت للمشاركة �ف
�حق للفرق الىت

 سابقا.
ي لم �قع عليها االخت�ار وتب�ت ضمن أرش�ف المهرجان. -17

 ال تعاد االقراص الممغنطة إ� أصحابها سواء المشاركة أو الىت
  ) يوما ع� األقل بخطاب رس� باإلعتذار.45�ف حالة اإلعتذار عن المشاركة �كون قبل موعد إنطالق المهرجان ب (  -18
ح للعرض تتعرض -19 اض الفرقة المشاركة ع� الفضاء المق�ت  للغرامة المال�ة و�لغاء  الفرقة �ف حالة تغي�ي العرض أو إع�ت

ف وفق رؤ�ة وس�اسة المهرجان.  العرض مع الحرمان من المشاركة ضمن فعال�ات المهرجان لدورة أو لدورتني
�حق لعروض م�ح الشارع والفضاءات المفتوحة والغ�ي تقل�د�ة المشاركة ضمن فعال�ات المهرجان بمسابقة محور  -20

 م�ح الشارع والفضاءات المفتوحة الىت تخضع لتص��ت الجمهور وتتنافس عروضها ع� جائزة الجمهور الشباىب . 
م إدارة المهرجان بتبليغ الفرق الىت وقع عليها اإلخت�ار فقط �ف موعد أقصاه  -21 ف   . 2021 سبتم�ب  آخر تل�ت
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ات الدخول إ� األرا�ف الم��ة .  -22   إدارة المهرجان غ�ي مسئولة عن إستخراج تأش�ي
م الشيخ.  -23   إدارة المهرجان غ�ي مسئولة عن نقل الفرق – ذهابا و��ابا - أو شحن الد�كورات من القاهرة إ� مدينة �ش
 

ي �قع عليها إخت�ار المشاركة 12/09/2021آخر موعد لقبول طلبات المشاركة 
ف من تار�خه للفرق الىت   وس�كون الرد خالل أسبوعني

اك ع� اإل�م�ل التا� :   Usitfy2015@gmail.comU   -Uinfo.sitfyeg@gmail.comU  فقط.و�مكنكم إرسال قس�مة اإلش�ت

 
U : مالحظة هامة

ال تعت�ب هذه االستمارة بطاقة دعوة للمهرجان و�نما استمارة معلومات عن العروض وطلبا للمشاركة 
Usitfy2015@gmail.com• للمراسلة :  U – Uinfo.sitfyeg@gmail.com U  

ي : 
وين Uwww.sitfy-eg.com• موقع ال��ت U  

  Uwww.facebook.com/SITFYegU • صفحة المهرجان : 
 
 

�د ال��ــــع الدو�  مع عدم تحمل المهرجان أ�ة تبعات جمرك�ة او مال�ة : DHL, Aramex  �فضل ارسال االقراص الممغنطة بال�ب
ة – جمهور�ة م� 06 ف  ش بورسع�د متف�ع من ش عل��ه من ش الهرم – محطة مدكور بجوار دارى – الهرم – محافظة الج�ي

الع���ة . 
U �مرسل إU :  .م الشيخ الدو� للم�ح الشبايب – مقر جمع�ة نادى الم�ح الم�ى للثقافة والفنون  إدارة مهرجان �ث

• لإلستفسارات ير�ب المتابعة مع إدارة التنسيق بالمهرجان ع� األرقام التال�ه: 
00201223377043  - 00201064142222 

 
 
 
 
 
 

 
 

  / جهة اإلنتاج                                            خاتم المؤسسة          توقيع المسئول                                                      
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