
 

  قواعد المسابقة الفنیة

 تقیم San Francisco Safe Routes to School Partnership مسابقة فنیة لجمیع طالب منطقة مدارس سان فرانسیسكو الموحدة، من
 مرحلة الروضة إلى الصف 12، للمساعدة على االحتفال أسبوع المشي على األقدام وبالكراسي المتحركة. یمكن للطالب إدخال أعمالهم الفنیة عبر
 البرید اإللكتروني لیتم وضعهم في االعتبار للفوز بواحدة من 4 حقائب ظهر مخصصة بحزام عاكس من سیتم وضع العمل الفني لفائز واحد بجائزة

 كبیرة في العروض الترویجیة لیوم المشي على األقدام وبالكراسي المتحركة في المدرسة لعام 2021!

 أنشئ عمًال فنًیا مرئًیا لالحتفال بالمشي على األقدام وبالكراسي المتحركة في جمیع أنحاء سان فرانسیسكو— ویشمل هذا إسكوتر
 وزالجات ودراجات و ألواح تزلج وكراسي متحركة وأي أسالیب نشیطة أخرى للتجول!

 ادخل المسابقة!

 التأهل

 جمیع طالب منطقة مدارس سان فرانسیسكو الموحدة. من الروضة وحتى الصف 12●

  الجوائز

 المركز األول في المدرسة العلیا: حقیبة ظهر Timbuk2 عاكسة●
 المركز األول في المدرسة المتوسطة: حقیبة ظهر Timbuk2 عاكسة●
 المركز األول في المدرسة االبتدائیة: حقیبة ظهر Timbuk2 عاكسة●
 سیفوز فائز واحد بجائزة كبیرة وهي حقیبة من Timbuk2 وسیتم عرض عمله كجزء من العرض الترویجي لیوم المشي على األقدام و●

 بالكراسي المتحركة في المدرسة للعام القادم! یمكن تأهل جمیع األعمار.

 متطلبات التقدیم للمشاركة في المسابقة

 یجب أن یكون العمل الفني مقاس 8.5 × 11 بوصة، بتصمیم أفقي أو رأسي●
 نرحب بجمیع الوسائل: الرسم الطالء والوسائل المختلطة والرقمیة وما إلى ذلك.●
 قدم نسخة ممسوحة ضوئًیا أو صورة عالیة الجودة أو عملك الفني الرقمي بتنسیق .JPG، أو .PNG إلى●

SRTSContest@sfmta.com 
 اذكر اسمك واسم مدرستك ومستوى الصف●
 یجب تقدیم جمیع اإلدخاالت قبل الساعة 11:59 یوم 30 نوفمبر 2020●

 معاییر الحكم

 اإلبداع واألصالة●
 وضوح رسالة العمل الفني لتشجیع وسائل النقل التي تعتمد على الطاقة البشریة●
 اإلقرار بالتنوع والشمولیة●

SRTSContest@sfmta.comأرسل أي أسئلة إلى 

 إذا تم اختیارك على أنك الفائزن فیجب أن یكون بإمكان Safe Routes to School وWalk SF االتصال بك والحصول على العمل الفني
.Walk SF و Safe Routes to School األصلي.أصبح العمل الفني ملًكا لمؤسستي 
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