
 ساقية عبد المنعم الصاوىب لتقديم مشروعات القواعد العامة

 أهالً بك مفكراً أو مبدعاً فى أى مجال فنى

 ونستعرض معك الخطوات التى يمكنك اتباعها للصعود على أحد مسارحنا.نرحب بك 

 التجهيزات الخاص بكل قاعة.ى مشروع على كتيب نرجو االطالع قبل ملء أ

 توفر الساقية التالى:

 :القاعة بتجهيزاتها األساسية فى يوم العرض .1

القيمة اإليجارية ألى معدات إضافية  مقدم الحدثويتحمل  )راجع كتيب التجهيزات( األساسية بالقاعة و اإلضاءة أجهزة الصوت ➢

 يطلبها مقدًما.

 معدات الصوت واإلضاءة.الفنيين الالزمين لتجهيز وتشغيل  ➢

 تعيين أفراد أمن داخل أو خارج قاعة العرض تختص به الساقية فقط. ➢

 

 الترويج:الدعاية و .2

 المطبوعة الدعاية ▪

 ات التواصل االجتماعىعلى صفح الدعاية ▪

  www.culturewheel.comلكترونى موقعنا اإلعلى  بيع التذاكر ▪

 :كمل وجه نرجو تسليم الصور الخاصة بمقدم الحدث على النحو التالىلكى نتمكن من عمل الترويج على أ

االستمارة الخاصة  ىف )عالية الجودة( ويتم تقديمها مع النصوص High-resolution الصور الخاصة بالمطبوعات الدعائية تكون ➢

 بطلب حدث.

وذلك قبل الحدث بخمسة  (ويحق للساقية قبوله أو رفضه (PSD)  فى حالة وجود تصميم جاهز للمطبوعات يرفق مع المشروع ➢

 ).وعشرين يوًما، وفى حالة تجاوز هذه المدة يسقط حق مقدم المشروع فى اختيار تصميمات المطبوعات

 .عمال المقدمةالمسؤوليات القانونية والرقابية والمادية كافة لأل المشروعم دمقيتحمل  ملحوظة:

 القواعد العامة:

 والتى يتم تسجيلها بالعقد الحقًا. اعتمادها دوقائمة الضيوف بع اللتزام بالبرنامجا ▪

 على األقل. أيام 7قبل الحدث بـ الطاقم المساعد للفرقة سال أسماء وصور الفريق/ الفنان وضرورة إر ▪

 .يحق لمقدم المشروع االجتماع مع مسؤولى الصوت واإلضاءة لمناقشة التجهيزات الخاصة بالحدث ▪

 يحق لمقدم المشروع تعيين مسؤول أو أكثر من جهته لمتابعة بوابة )بوابات( الدخول والتذاكر بحيث يقتصر دوره على المراقبة فقط. ▪

 التى تتالءم مع التقاليد والعرف العام والقوانين. على المشاركين فى العرض االلتزام بالمالبس ▪

 التفويض )المفوض يتعامل مالياً وإدارياً بالنيابة عن الفنان / الفرقة(. ▪

 

 

 

http://www.culturewheel.com/
http://www.culturewheel.com/


 القواعد الخاصة بالحفل:

مجموعها ستراحات التى ال يزيد دقيقة بخالف مدة االستراحة أو اال 150 لىدقيقة وال تزيد ع 75ال تقل عن  مدة العرض ▪

 .دقيقة( 30) لىع

 .داخل محافظتى القاهرة والجيزةة يوًما قبل أو بعد موعد الحفل المقام بالساقي 15بعدم القيام بأى حفل لمدة  مقدم المشروعيتعهد  ▪

 مرفقات الحفل:

 ملزم بتقديمه مع كل طلب حدث جديد(* )

 .اإلنجليزيةولسيرة الذاتية الخاصة بالفرقة أو الفنان بالعربية ا  

 .دد العازفين  وأسماؤهم وأدوارهم "إن وجد"ع  

 .البرنامج الخاص بالحفل *  

 .لمات األغانىك  

 .قائمة الضيوف المشاركين بالحفل *  

 .قائمة العاملين مع الفرقة بأسمائهم وصورهم وصفاتهم *  

 

 

 

 القواعد الخاصة بالمسرح:

 دقيقة يتم تسجيل مدته الزمنية على الدعاية الخاصة بالعرض. 45إذا قلت المدة الزمنية للعرض المسرحى عن  ▪

 :مرفقات المسرح

 ملزم بتقديمه مع كل طلب حدث جديد(* )

 .يرفق ملخص العرض المسرحى  *  

 .لسيرة الذاتية الخاصة بالفرقة(ارفق معلومات عن الفرقة )ت  

 .يد على الزى الخاص بالعرض المسرحىكألتا  

 .موافقة الجهات الرقابية  *  

 

 

 

 

 

 



 القواعد الخاصة بالسينما:

ستراحات التى ال يزيد مجموعها دقيقة بخالف مدة االستراحة أو اال 150 لىدقيقة وال تزيد ع 40مدة العرض ال تقل عن  ▪

 .دقيقة( 30) لىع

 مرفقات السينما:

 ملزم بتقديمه مع كل طلب حدث جديد(* )

 .يرفق ملخص الفيلم  *  

 .ترفق معلومات عن الفيلم  *  

 .لسيرة الذاتية الخاصة بالمخرج(ارفق معلومات عن المخرج )ت  

 

 

 القواعد الخاصة بالندوة:

ى ال يزيد مجموعها دقيقة بخالف مدة االستراحة أو االستراحات الت 150 لىدقيقة وال تزيد ع 75ض ال تقل عن مدة العر ▪

 .دقيقة( 30عن )

 :مرفقات الندوة

 ملزم بتقديمه مع كل طلب حدث جديد(* )

 .لسيرة الذاتية الخاصة بالمحاضرا  

 .محاور ونبذة عن الندوة  *  

 ا.ودجوارهم إن و  دألسيرة الذاتية لضيوف اللقاء وا  *  

 

 

 القواعد الخاصة بالمعرض:

 بالعقد. ةالمسجلو ةالمعتمدو االمتفق عليه عمالبالموضوع وصور األ االلتزام ▪

 .(21 وأ 11وأ 1ات المحددة من كل شهر من يوم )يام فى الفترأ 9مدة المعرض  ▪

 .يقوم الفنان بتقديم األعمال الخاصة بالمعرض فى مقر الساقية قبل االفتتاح بيوم ▪

 .يقوم الفنان بعمل قائمة أسعار لجميع األعمال المعروضة للبيع ويتولى بنفسه عملية البيع ▪

 للتعاقد ومواعيد التعليق(. اول )وفقً ؤن تعليق المعرض بالتنسيق مع المسمسؤولة عالساقية   ▪

 التاسعة مساًء.فى ول المعرض المتعاقد مع الساقية برفع أعماله مع نهاية آخر يوم عرض ؤيقوم مس ▪

 .اا واحدً سبوعً أفترة ال تتجاوز  ىارج الساقية بعد انتهاء المعرض فول المعرض بنقل األعمال المعروضة إلى خؤمسيقوم  ▪

 

 



 :مرفقات المعرض

 .ملزم بتقديمه مع كل طلب حدث جديد(* )

 .ثر من عارض(كأحالة  ىماء العارضين )فسأشف ك *   

 .صور مطبوعة وأ CDمال المطلوب عرضها كاملة على عور األص *   

 حالة المعارض الجماعية. ىية الخاصة بالفنان / الفنانين فتلسيرة الذاا  

 جليزية.نلمعرض باللغة العربية و / أو اإلابذة صغيرة عن فكرة ن *   

 بات الشخصية.ثإورة ص  

 

 

 جيرات:القواعد الخاصة بالتأ

العقد  ىمن أى اختصاص بخالف المعتمدين والمسجلين ف ألى فنان أو فرقة أو ضيف بالظهور على خشبة المسرحال ي سمح على اإلطالق  ▪

 الخاص بالحدث.

 جيرات:أمرفقات الت

 ملزم بتقديمه مع كل طلب حدث جديد(.* )

   .(غيرهم -شخصيات عامة  - لمحاضرونا –سماء الضيوف ) الفنانون أ*  

 .صة بالضيوفالخالسير الذاتية ا  

 .محاور ونبذة عن الحدث *  

 .الحدثبلبرنامج الخاص ا *  

  .سماء وشعاراتأ *  

 

 


