مسابقة التصوير الفوتغرافي
المحور العام
هــذا المحــور يترجــم الفعاليــات والنشــاطات اليوميــة فــي مهرجــان الصيــد والفروســية  2019مــن خــال تقديمــك صــور ابداعيــة بحــدود
اقامــة المهرجــان ولــن تقبــل الصــور لالعــوام الســابقة

الحياة البرية
• اشترك باعمال فوتغرافية للصيد بالصقور جمال وسباق الخيول العربية او غيرها
• الصحراء واالبل المحميات البرية بانواعها وكل ما يترجم من اعمال للحياة البرية في دولة االمارات العربية

اﻟﺟواﺋز
• المركز األول 5,000:درهم إماراتي
• المركز الثاني 3,000 :درهم إماراتي
• المركز الثالث 2,000 :درهم إماراتي

الشروط و األحكام
• يمكنكــم تقديــم صورتــان  JPEGأو  JPGعلــى أن ال يقــل حجــم الصــورة عــن  5ميجــا بايــت وال يقــل أطــول ضلــع فــي الصــورة عــن
 2,000بكسل وال تقل الجودة عن 300 dpi
• ال يجوز تقديم أي صور حاذت على جوائز سابقة سواء في إحدى مسابقات الجائزة السابقة أو أية مسابقات أخرى
• يجب أال تحتوي الصور المشاركة على أي شعارات أو توقيعات أو أسماء
• يمكن تقديم الصور في المسابقة “المشاركات” فقط من خالل االميل التالي visitor.services@adihex.com
حدد الصور الفائزة .وسيتم إعالن النتائج وأسماء الفائزين في آخر يوم للمعرض 31/8/2019
• تُق ّيم لجنة التحكيم وتُ ّ

WWW.ADIHEX.COM

PHOTOGRAPHY COMPETITION FOR ADIHEX 2019
General Theme
This theme translates daily events and activities at the 2019 Hunting and Equestrian Festival. By presenting creative
images within the limits of the festival will not be accepted for the previous years.

Wildlife in the UAE
•

Participate in the work of photography for falconry beauty and race of Arabian horses or other

•

Desert and camel wildlife of all kinds and all that translates from the work of wildlife in the United Arab Emirates

Prizes
•

First Place: 5,000 Dhs

•

Second Place: 3,000 Dhs

•

Third Place: 2,000 Dhs

Terms & Conditions
•

You may submit up to 2 photos in JPEG or JPG format, with high quality and resolution, of a minimum 5 MB in size.
The minimum of the longest edge should be no less than 2000 pixel and the quality no less than 300dpi

•

All submitted Photo(s) must not contain any tag(s), signature(s), initial(s), frame(s),border(s), logo(s)

•

Photo(s) that won any previous award(s), whether in any ADIHEX or prior competition(s), or in any other competition(s)

•

You may submit your entry by email to visitor.services@adihex.com

•

ADIHEX appointed judging panel shall assess and determine the winning Photo(s). The winners will be announced
in a public ceremony on 31st August, 2019
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