قواعد مسابقة فنون أسبوع بايك آند رول()Bike & Roll
تقيم "طرق سان فرانسيسكو اآلمنة إلى المدرسة" ( )San Francisco Safe Routes to Schoolمسابقة فنية لجميع طالب سان
فرانسيسكو ( ،)San Franciscoفي مدارس التعليم األساسي والثانوي ( ،)K-12للمساعدة في نشر معلومات وزيادة الوعي حول
أسبوع بايك آند رول .يمكن للطالب مشاركة أعمالهم بشكل عفوي من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،وأيضًا إرسال أعمالهم الفنية
عبر البريد اإللكتروني ليتم النظر فيها وترشيحها لنيل جوائز .سيتم عرض العمل الفني ألحد الفائزين بالجائزة الكبرى على ملصق أسبوع
بايك آند رول .2022
يجسد ركوب الدراجات والتز ّلج بالعجالت ويع ّبر ع ّما يعنيه ذلك لطالب سان فرانسيسكو (San
انشاء عماًل فن ًيا مرئ ًيا
ْ
ّ
ّ
ّ
 .)Franciscoوتذكر أنّ لركوب الدراجة والتزلج بالعجالت أشكال متعدّدة – وهي تتضمّن السكوتر ،وألواح التزلج ،والكراسي
المعاقين ،وغيرها من الطرق النشطة للتجول!
الخطوة  :1شارك عملك!
يمكن ألولياء األمور والطالب نشر صور األعمال الفنية على إنستغرام .تأكد من ذكر حسا َبي @ sfbikeو@sfsaferoutes
وهاشتاغ  bikeandrollsf#في منشورك ،حتى يراها الجميع!
الخطوة الثانية :ادخل في المسابقة!
األهلية
●

جميع تالمذة سان فرانسيسكو ( ،)San Franciscoفي مدارس التعليم األساسي والثانوي

الجوائز
●

●
●
●

الجائزة الكبرى :مجموعة من المستلزمات الفنية بقيمة  100دوالر ،وبطاقة هدايا من متجر "مايكس بايكس" (Mike’s
 )Bikesبقيمة  25دوالرً ا ،باإلضافة إلى عرض العمل الفني كجزء من اإلعالن الترويجي ألسبوع بايك آند رول إلى المدرسة
في العام القادم! (لجميع الفئات العمرية)
المرتبة األولى في المدرسة الثانوية :مجموعة من المستلزمات الفنية بقيمة  50دوالرً ا و 25دوالرً ا وبطاقة هدايا من متجر
"مايكس بايكس" ()Mike’s Bikes
المرتبة األولى في المدرسة المتوسطة :مجموعة من المستلزمات الفنية بقيمة  50دوالرً ا و 25دوالرً ا وبطاقة هدايا من متجر
"مايكس بايكس" ()Mike’s Bikes
المرتبة األولى في المدرسة االبتدائية :مجموعة من المستلزمات الفنية بقيمة  50دوالرً ا و 25دوالرً ا وبطاقة هدايا من متجر
"مايكس بايكس" ()Mike’s Bikes

متطلبات التقديم التي ينبغي أخذها بعين االعتبار في المسابقة
● يجب أن يكون حجم العمل الفني  ،"11 ×" 8.5باتجاه أفقي
● نقبل بجميع الوسائل :الرسم ،والتلوين ،والوسائط المختلطة ،والرقمية ،وما إلى ذلك.
● أرسل نسخة ممسوحة ضوئيًا أو صورة فوتوغرافية عالية الجودة أو عملك الف ّني الرقمي بتنسيق  JPG.أو  PDF.إلى
SRTSContest@sfmta.com
● اذكر إسمك ومدرستك ومستوى ص ّفك
● يت ّم قبول األعمال المقدّمة حتى موعد أقصاه  28مايو 2021
معايير التحكيم
● اإلبداع والتميّز
● وضوح رسالة العمل الفني للترويج ألسبوع بايك آند رول إلى المدرسة
● تمثيل التنوع والشمولية

أرسل أي أسئلة إلى SRTSContest@sfmta.com
إذا تم اختيارك كفائز ،ينبغي أن تتمكن "الطرق اآلمنة إلى المدرسة" ( )Safe Routes to Schoolمن االتصال بك والحصول على

العمل الفني األصلي .سيصير عملك الفني مل ًكا لطرق سان فرانسيسكو اآلمنة إلى المدرسة (San Francisco Safe Routes to
.)School

