النظام الداخلي للمهرجان الثقافي المحلي
سبيبا
المادة :10
حُظى ٔالٚت انٛش٘ فؼانٛاث انًٓزجاٌ انثقاف ٙانًحه ٙسبٛبا بًدُٚت جاَج خالل
انفخزة انًًخدة يٍ 1إنٗ  10يٍ شٓز يحزو يٍ كم سُت بًٕجب انقزار انٕسار٘
رقى  005انًؤرخ ف. 2002/02/25 ٙ
المادة :10
ٓٚدف انًٓزجاٌ إنٗ ححقٛق األْداف انخانٛت:
 حًاٚت ٔ حزقٛت انؼٛد انسُٕ٘ سبٛبا انذ٘ ٚؼخبز جشء يٍ انٕٓٚت انثقافٛت نًدُٚت جاَج.
 انخكفم بئشؼاع انقٛى انثقافٛت ٔ انزٔحٛت نؼٛد سبٛبا ػهٗ انًسخٕٖ انًحهٔ ٙانٕطُٔ ٙ
اندٔن.ٙ
 إػادة اإلػخبار نهؼاداث ٔ انخقانٛد انشؼبٛت انًزحبطت بؼٛد سبٛبا ٔ يًخهكْ ٙذا انخزاد.
المادة :10
حشزف ػهٗ حسٛٛز فؼانٛاث انًٓزجاٌ نجُت يدٚزة حخشكم يٍ نجاٌ فزػٛت ححج
إشزاف يحافظ انًٓزجاٌ.
المادة:10
ٚخٕنٗ يحافظ انًٓزجاٌ حُفٛذ ػًهٛاث انُفقاث ف ٙإطار احخزاو انخشزٚغ ٔ انخُظٛى
انًؼًٕل بّ ٔفق انقزار 252رقى . 2002/00/22
المادة :10
حخًٛش فؼانٛاث انًٓزجاٌ بشق ٍٛاثُ ٍٛيإْ ػٛد حقهٛد٘ ٔ ،يا ْٕ حثً ٔ ٍٛحزقٛت
انًٕرٔد انغٛز ياد٘ نًدُٚت جاَج.
المادة :10
ٚخكفم انًٕاطٌُٕ ،باحٛاء انًٓٛاٌ ٔ سنٕاس بئػداد ػٛد سبٛبا ف ٙشكهّ انًخٕارد
دٌٔ إدخال أٚت حغٛٛز.
المادة :10
حقٕو يحافظت انًٓزجاٌ بخٕفٛز كم انٕسائم انالسيت يٍ أجم االحخفال بؼٛد
سبٛبا ف ٙإطارِ انطبٛؼ.ٙ
المادة:10
إٌ ػًهٛاث انخزقٛت ٔ انخثً ٍٛحٓدف إنٗ انخؼزٚف بانًٕرٔد انثقاف ٙانغٛز ياد٘
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نسبٛبا ٔ يُطقت انخاسٛه.ٙ
المادة:10
حُظٛى انفؼانٛاث ػهٗ يدار  05أٚاو بشكم ٚدػى انؼٛد انخقهٛد٘ نسبٛبا.
المادة :01
حسٓز يحافظت انًٓزجاٌ ػهٗ إػداد بزَايج ػهً ، ٙثقاف ٔ ٙإػالي ٙيٍ أجم
حثً ٍٛحٕثٛق انخزاد انثقاف ٙانغٛز ياد٘ نؼٛد سبٛبا.
المادة :00
ُٚظى يؼزض ٔ ٕٚو دراس ٙدٔن ٙػهٗ ْايش انؼٛد انشؼب ٙإلػطاء انخظاْزة
بؼدْا انثقاف ٙانؼانً.ٙ
المادة :00
حًُح يحافظت انًٓزجاٌ ححفٛشاث يانٛت ريشٚت نجًؼٛت سبٛبا ندػًٓا ف ٙإحٛاء ٔ
انًحافظت ػهٗ انخزاد انثقاف ٙانغٛز ياد٘ نًُطقت انخاسٛه.ٙ
المادة:00
حقٕو يحافظت انًٓزجاٌ بخكزٚى رٔاد انخزاد انثقاف ٙانغٛز ياد٘ بًُطقت انخاسٛه.ٙ
المادة :00
ًٚكٍ نًحافظت انًٓزجاٌ دػٕة يًخهك ٙانخزاد انثقاف ٙانغٛز ياد٘ انًصُف ػهٗ
يسخٕٖ انٕطُ ٙأٔ انًزاد حصُٛفّ ضًٍ قائًت انخزاد انغٛز ياد٘ يٍ أجم إثزاء
ٔػ ٔ ٙأًْٛت ْذا انصُف يٍ انخزاد انثقاف.ٙ
المادة :00
ػهٗ جًٛغ انًشارك ٍٛف ٙفؼانٛاث انًٓزجاٌ احخزاو ػاداث ٔ حقانٛد انًُطقت
خاصت يإْ يزحبط بانخزاد انغٛز ياد٘.
المادة :00
ػهٗ جًٛغ انًشارك ٍٛانسٓز ػهٗ حدػٛى ػًهٛت انحًاٚت ٔ انًحافظت ػهٗ
انًٕرٔد انثقاف ٙانغٛز ياد٘.
المادة :00
انُظاو انداخه ٙنًٓزجاٌ انثقاف ٙسبٛبا قابم نهخؼدٚم ٔ اإلثزاء بًا ٚخًاشٗ يغ دػى
حًاٚت ٔ حزقٛت انخزاد انثقاف ٙانغٛز ياد٘ نؼٛد سبٛبا.
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