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Sharm El Sheikh International Theater Festival for Youth 

the dIs pleased to announce 

02nd  International Theater Festival for Youth In Sharm El Sheikh (EGYPT) 

 

 MARCH 2017 11- 3   

 

 

Sharm El Sheikh International Theater 

Festival for Youth 

(#SITFY)   

Tel : 00201064142222 

Cell.phone : 00201111177676 

What's App no. : 00201288820388 

E-mail : sitfy2015@gmail.com 

Website : www.sitfyeg.com  

Page : www.facebook.com/SITFYeg     
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 ميرجان شرم الشيخ الدولى لممسرح الشبابى 

 دورة الفنان الراحل / كرم مطاوع - الدورة الثانية

 2017مارس  11-3شرم الشيخ 

 قسيمة الترشح لإلشتراك بالمسابقة الرسمية

 أوال : بيانات خاصة بالعرض :

  اسم البمد 

  / اسم الجية المنتجة اسم الفرقة 

  اسم العرض 

  2017العمر فى مارس /  الجنسيواسم المؤلف / 

 2017العمر فى مارس /  الجنسيو/ الدراماتورج /عداسم الم

 فى حالة النصوص األجنبية يرجى ذكر اسم المترجم 

 

  2017العمر فى مارس /  الجنسيو/ اسم المخرج 

  تاريخ إنتاج العرض 

  مدة العرض 

  2017العمر فى مارس /  الجنسيو/ مصمم الديكور 

  2017العمر فى مارس /  الجنسيو/ مصمم المالبس 
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العمر فى /  الجنسيو/ الكيروجرافمصمم االستعراضات أو 
 2017مارس 

 

/ الموسيقى ) المؤلف الموسيقى أو المعد الموسيقى ( 
 2017العمر فى مارس /  الجنسيو

 

  لتفصيل عنوان المراسالت با

 

 تميفونو  مدير الفرقة  أو الشخص المسئول عن فريق العمل /

*يرجى ذكر الجية أو الشخص التي ستوجو ليا الدعوة بعد 
 اختيار العرض

 

  الياتف األرضى

  الجوال أو الياتف المحمول 

  البريد اإللكترونى 

  الموقع اإللكترونى 

  أرفق روابط المسرحية ىنا : 

 

 

 لمسئول                                                                                                  خاتم المؤسسة توقيع ا
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 ثانيا : بيانات خاصة بالفرقة والوفد المشارك : 

تاريخ  النوع  اسم العائمة  االسم األول  م
 الميالد 

 الوظيفو  رقم الباسبور  البمد 

 

 مالحظات

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 

 توقيع المسئول                                                                                                  خاتم المؤسسة 
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 ى الميرجان : شروط المشاركة ف

 نقل الداخمى فى مدينة شرم الشيخوكذلك تكاليف العشرة أفراد  (10) ة لعدد اإلقامة الكاممتتحمل إدارة الميرجان تكاليف  -1
لى مدينة شرم الشيخ. -2  تتحمل الدول المشاركة تكاليف السفر والشحن من وا 
أبعاد المسرح أو  اموضح كامل وكذلك ممف تقنى كاملأن تقدم الفرقة ممفا يضم السيرة الذاتية لمعرض مدعوما بممف إعالمى  -3

 .الفضاء المطموب لمعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب تجييزات الفضاء المسرحى المقترح لمعرض
 أال تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعو بحد أقصى لزمن العرض.  -4
جان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساءا أن يتم العرض بناءا عمى الفضاء المسرحى الذى تحدده إدارة المير  -5

 حسب تنسيق وتنظيم إدارة الميرجان. 
 أن تكون األولوية لمعروض التى تعتمد عمى الفضاءات المسرحية الغير تقميدية.  -6
 أن يكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب فى جميع أنحاء العالم. -7
 عاما . 40رج شاب ال يتعدى مختكون األولوية لمعروض المشاركة لأن  -8
 عاما . 40أن تكون األولوية لمعروض المشاركة لمؤلف شاب ال يتعدى  -9
داخل المسابقة الرسمية ويحق لمصر بحكم أنيا الدولة المضيفة بمشاركة بعض العروض المسرحية  ينأن تشارك مصر بعرض -10

 . فرد 10كل عرض عن  عروض شرط أال يزيد عدد المشاركين فى 3عمى ىامش الميرجان بحد أقصى 
يفضل أن تكون جميع العناصر المشاركة فى العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداقية العمل وفق سياسة  -11

 الميرجان .
 من حق إدارة الميرجان تسجيل كافة العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغالليا حسب رؤية الميرجان. -12
 مصاحبو لمعرض من قبل الفرقة المشاركة . باالنجميزية تكون ترجمة ضوئية توفيريفضل  -13
رسالو بالبريد االلكتروني متضمنا توقيع المسئول ومختوما بخاتم ا  و تعبئة ىذا النموذج بالفرق الراغبة بالمشاركة  ضروة التزام -14

عالي  DVDامال عمى قرص رسال شريط العرض كإلمسرحية واذا تعذر التحميل فيتم المؤسسة أو الجية المعنيو و روابط ا
دارة الميرجان كامال لضمان خضوعو لمجنو المشاىدة والترشح إي عمل مسرحي دون مشاىدتو من قبل الجودة ،ولن يقبل أ

 لممشاركة فى المسابقة الرسمية.

 .بداء االسبابإال يتناسب وطبيعة الميرجان دون  يحق الدارة الميرجان رفض مشاركة أي عرض -15
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ن تتقدم لممشاركة ولكن ليس بنفس المسرحيات التي تقدمت بيا أقدمت لممشاركة في الدورات الماضية يحق لمفرق التي ت -16
 .سابقا

 .رشيف الميرجانأم يقع عمييا االختيار وتبقى ضمن التي ل وأصحابيا سواء المشاركة ألى إال تعاد االقراص الممغنطة  -17
 بخطاب رسمى باإلعتذار. ( يوما عمى األقل 45ميرجان ب ) يكون قبل موعد إنطالق ال فى حالة اإلعتذار عن المشاركة -18
لغاء العرض مع   -19 فى حالة تغيير العرض أو إعتراض الفرقة المشاركة عمى الفضاء المقترح لمعرض تتعرض لمغرامة المالية وا 

 الحرمان من المشاركة ضمن فعاليات الميرجان لدورة أو لدورتين وفق رؤية وسياسة الميرجان.
  وتكون المشاركة خارج التسابق. الميرجان بمحور مسرح الشارعت سرح الشارع المشاركة ضمن فعاليالعروض ميحق  -20
 

وسيكون الرد خالل شير من تاريخو لمفرق التي يقع عمييا   15/12/2016عد لقبول طمبات المشاركة آخر مو 
 - sitfy2015@gmail.com.ويمكنكم إرسال قسيمة اإلشتراك عمى اإليميل التالى : ختيار المشاركة فقطإ

Sitfyeg2017@sitfyeg.com  

 مالحظة ىامة :

نما استمارة معمومات عن العروض وطمبا لممشاركة  ال تعتبر هذه االستمارة بطاقة دعوة لممهرجان وا 

  sitfy2015@gmail.com - Sitfyeg2017@sitfyeg.com - Info@sitfyeg.comلممراسمة : • 

  www.sitfyeg.comموقع الكتروني : • 

  TFYegwww.facebook.com/SI :  صفحة المهرجان• 

 ية تبعات جمركية او مالية :أتحمل الميرجان  مع عدمDHL, Aramex السريع الدولى  يفضل ارسال االقراص الممغنطة بالبريد• 

 الجيزة  –الدقى  –شارع مصدق  99

 شرم الشيخ الدولى لممسرح الشبابى مهرجان مرسل إلى : إدارة 

 :لميرجان عمى األرقام التاليولإلستفسارات يرجى المتابعة مع إدارة التنسيق با• 

  11211164142222  - 11211223377143/  موبايل
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