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Sharm El Sheikh International Theater Festival for Youth 

the dIs pleased to announce 

05th   International Theater Festival for Youth In Sharm El Sheikh (EGYPT) 

 
 

 1-7 April 2020 

 

 

Sharm El Sheikh International Theater 

Festival for Youth 

(#SITFY)   

Tel : 00201064142222 

Cell.phone : 00201223377043 

What's App no. : 00201064142222 

E-mail : sitfy2015@gmail.com 

Website : www.sitfy-eg.com  

Page : www.facebook.com/SITFYeg     
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م إلشيخ إلدوىل للمرسح إلشبابى   مهرجان شر

  خامسةإلدورة إل

م إلشيخ     0202أبريل   7 – 1شر

إك  ؤستمارة إلتقدم  بالمهرجان لإلشتر

ى   –مسابقة إلمونودرإما  – مسابقة إلعروض إلكتى

 تقليديهإل غت  ية رسح إلشارع وإلفضاءإت إلمرسحمسابقة محور م

 أوال : بيانات خاصة بالعرض : 

  إسم إلبلد 

  إسم إلفرقة / إسم إلجهة إلمنتجة 

  إسم إلعرض 

 أبريل 
ى
  0202إسم إلمؤلف / إلجنسيه / إلعمر ف

 أبريل 
ى
 0202إسم إلمعد/إلدرإماتورج / إلجنسيه / إلعمر ف

جم *  حالة إلنصوص إألجنبية يرجى ذكر إسم إلمتر
ى
 ف

 

 أبريل  إسم
ى
  0202إلمخرج / إلجنسيه / إلعمر ف

  تاري    خ ؤنتاج إلعرض 

  مدة إلعرض 

 أبريل 
ى
  0202مصمم إلديكور / إلجنسيه / إلعمر ف

 أبريل 
ى
  0202مصمم إلمالبس / إلجنسيه / إلعمر ف

 أبريل 
ى
وجرإف/ إلجنسيه / إلعمر ف مصمم إالستعرإضات أو إلكت 

0202 
 

سيقر أو إلمعد إلموسيقر ( / إلجنسيه / إلموسيقر ) إلمؤلف إلمو 

 أبريل 
ى
  0202إلعمر ف
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 عنوإن إلمرإسالت بالتفصيل 

 

 

 

 

 مدير إلفرقة  أو إلشخص إلمسئول عن فريق إلعمل / تليفونه 

ي ستوجه لها إلدعوة بعد إختيار 
*يرجى ذكر إلجهة أو إلشخص إلتر

 إلعرض

 

 

  إلهاتف إألرضى 

  إلجوإل أو إلهاتف إلمحمول 

 
ى
وب يد إإللكتر   إلتى

 
ى
وب   إلموقع إإللكتر

  أرفق روإبط إلمرسحية هنا : 

 

 

 

 خاتم إلمؤسسة                                                                    توقيع إلمسئول                                            
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 لمشارك : ثانيا : بيانات خاصة بالفرقة وإلوفد إ

تاري    خ  إلنوع  إسم إلعائلة  إالسم إألول  م

 إلميالد 

 إلوظيفه  رقم إلباسبور  إلبلد 

 

 مالحظات

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 

 

 

 خاتم إلمؤسسة                                                                                توقيع إلمسئول                            
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 إلمهرجان : 
ى
وط إلمشاركة ف  شر

ة أفرإد 12تتحمل ؤدإرة إلمهرجان تكاليف إإلقامة إلكاملة لعدد )  -1 ى ( عرسر  مسابقة إلعروض إلكتى
ى
ى ف ( أفرإد 27، ) للمشاركي 

ى بمساب ى بمسابقة محور 23قة محور مرسح إلشارع وإلفضاءإت إلمرسحية إلغت  تقليدية ، )للمشاركي  ( أفرإد للمشاركي 

م إلشيخإلمونودرإما  مع تحمل ؤدإرة إلمهرجان   مدينة شر
ى
 .تكاليف إلنقل إلدإخىل ف

م إلشيخ.  شحن إلديكورإتتتحمل إلدول إلمشاركة تكاليف إلسفر و  -0  من وإىل مدينة شر

ة إلذإتية للعرض مدعوما بملف ؤعالىم كاملأن تقدم إلفرقة م -3  ملف  لفا يضم إلست 
ى
 منفصل  wordوإلنص إلمرسج ف

إت  ى وكذلك ملف تقتى كامل موضحا أبعاد إلمرسح أو إلفضاء إلمطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب تجهت 

ح للعرض.   إلفضاء إلمرسج إلمقتر

ى ) أال تزيد مدة إلعرض عن ساعة ونصف إلساعه -4 ى  ك مسابقة إلعروض إلكتى  كال إلمسابقتي 
ى
حد ( ، والتزيد عن ساعه ف

 أقىص لزمن إلعرض. 

أن يتم إلعرض بناءإ عىل إلفضاء إلمرسج إلذى تحدده ؤدإرة إلمهرجان ويعرض إلعرض مرة وإحدة فقط صباحا أو مساءإ  -5

 حسب تنسيق وتنظيم ؤدإرة إلمهرجان. 

إلفضاءإت إلمرسحية إلغت  تقليدية وإلتر تعتمد عىل إلحلول إلتر تعتمد عىل  إلمرسحية أن تكون إألولوية للعروض  -6

 إإلبدإعية إلمبتكره. 

 جميع أنحاء إلعالم.  -7
ى
 أن يكون إلعرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة إلشباب ف

 عاما .  42أن تكون إألولوية للعروض إلمشاركة لمخرج شاب ال يتعدى  -8

 عاما .  42لف شاب ال يتعدى أن تكون إألولوية للعروض إلمشاركة لمؤ  -9

ىأن تشارك مرص بعرض دإخل  -12 ويحق لمرص بحكم أنها إلدولة إلمضيفة بمشاركة بعض إلعروض  مسابقة إلعروض إلكتى

 كل عرض عن  3إلمرسحية عىل هامش إلمهرجان بحد أقىص 
ى
ى ف ط أال يزيد عدد إلمشاركي   فرد .  12عروض شر

 إل -11
ى
عروض إلمختارة من إلشباب وذلك لتحقيق مصدإقية إلعمل وفق سياسة يفضل أن تكون جميع إلعنارص إلمشاركة ف

 إلمهرجان . 

 من حق ؤدإرة إلمهرجان تسجيل كافة إلعروض إلمرسحية وإلندوإت صوتيا ومرئيا وإستغاللها حسب رؤية إلمهرجان.  -10

ية تكون مصاحب -13 ى ط توفت  ترجمة ضوئية باالنجلت 
 موعد أقصاه  ه للعرض من قبل إلفرقة إلمشاركةيشتر

ى
يتم ؤرسالها ف

إير   . 0202فتى

ي متضمنا توقيع إلمسئول ومختوما  -14
ى
وب يد إاللكتر إم إلفرق إلرإغبة بالمشاركة بتعبئة هذإ إلنموذج وإرساله بالتى ى

وة إلتر رصى

يط إلعرض كامال عىل قرص  وكذلكبخاتم إلمؤسسة أو إلجهة إلمعنيه و روإبط إلمرسحية  عاىلي إلجودة  DVDؤرسال شر

شح ،ول ن يقبل أي عمل مرسجي دون مشاهدته من قبل ؤدإرة إلمهرجان كامال لضمان خضوعه للجنه إلمشاهدة وإلتر

 
ى
 .مسابقات إلمهرجان إلمختلفةللمشاركة ف

 يحق الدإرة إلمهرجان رفض مشاركة أي عرض ال يتناسب وطبيعة إلمهرجان دون ؤبدإء إالسباب.  -15

ي إلدورإ -16
ى
ي تقدمت للمشاركة ف

ي تقدمت بها يحق للفرق إلتر
ت إلماضية أن تتقدم للمشاركة ولكن ليس بنفس إلمرسحيات إلتر

 سابقا. 

ي لم يقع عليها إالختيار وتبقر ضمن أرشيف إلمهرجان.  -17
 ال تعاد إالقرإص إلممغنطة ؤىل أصحابها سوإء إلمشاركة أو إلتر

 حالة إإلعتذإر عن إلمشاركة يكون قبل موعد ؤنطالق إلمهرجان ب )  -18
ى
  إألقل بخطاب رس ى باإلعتذإر. ( يوما عىل 45ف

ح للعرض تتعرض للغرإمة إلمالية وإلغاء إلعرض مع   -19 إض إلفرقة إلمشاركة عىل إلفضاء إلمقتر  حالة تغيت  إلعرض أو ؤعتر
ى
ف

ى وفق رؤية وسياسة إلمهرجان.   إلحرمان من إلمشاركة ضمن فعاليات إلمهرجان لدورة أو لدورتي 
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حور سابقة مإلمشاركة ضمن فعاليات إلمهرجان بم وإلغت  تقليدية إلمفتوحةيحق لعروض مرسح إلشارع وإلفضاءإت  -02

 . إلتر تخضع لتصويت إلجمهور وتتنافس عروضها عىل جائزة إلجمهور إلشبابى مرسح إلشارع وإلفضاءإت إلمفتوحة 

 موعد أقصاه   -01
ى
م ؤدإرة إلمهرجان بتبليغ إلفرق إلتر وقع عليها إإلختيار فقط ف ى إير منتصفتلتر  .  0202 فتى

إت إلدخول ؤىل إألرإضى إلمرصية .   -00  ؤدإرة إلمهرجان غت  مسئولة عن ؤستخرإج تأشت 

م إلشيخ.  -ذهابا وإيابا  –ؤدإرة إلمهرجان غت  مسئولة عن نقل إلفرق   -03  أو شحن إلديكورإت من إلقاهرة ؤىل مدينة شر

 

ى أسبو وسيكون إلرد خالل   31/10/0219آخر موعد لقبول طلبات إلمشاركة  ي يقع عليها ؤختيار إلمشاركة  عي 
من تاريخه للفرق إلتر

إك عىل إإليميل إلتاىل : فقط.ويمكنكم ؤرسال قسيم   sitfy2015@gmail.com  - info.sitfyeg@gmail.com  ة إإلشتر

 

 :مالحظة هامة 

 ال تعتبر هذه االستمارة بطاقة دعوة للمهرجان وإنما استمارة معلومات عن العروض وطلبا للمشاركة
  sitfy2015@gmail.com – info.sitfyeg@gmail.comللمراسلة : • 
ي • 

ون    eg.com-www.sitfy: موقع الكبر
  www.facebook.com/SITFYeg صفحة المهرجان : • 
 
 
يد الرسي    ع الدوىل    او مالية : مع عدم تحمل المهرجان أية تبعات جمركية DHL, Aramex يفضل ارسال االقراص الممغنطة بالبر
ة  –إلهرم  –محطة مدكور بجوإر دإرى  –ش بورسعيد متفرع من ش علوبه من ش إلهرم  6 ى جمهورية مرص إلعربية  –محافظة إلجت 
. 

م الشيخ الدوىل للمرسح الشبانر   :مرسل ؤىل    .مقر جمعية نادى المرسح المرصى للثقافة والفنون –إدارة مهرجان شر
 مع ؤدإرة إلتنسيق بالمهرجان عىل إألرقام إلتاليه:  لإلستفسارإت يرجى إلمتابعة• 

11211223377143 -  11211164142222 
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