
 

 4102 للموسم - لتلمسان لوكلم  ا ب  ح   ملكة : ةقمسابب ةالخاص االستمارة

 تصريح

  المذكورة أعاله حسب ما ينص عليه النظام الداخلي المدون أدناه في المسابقة كح إلبنتي أن تشاراسمبأنا الممضي أسفله أصرح  

 :........................................... اللقب:............................... اإلسم

 خ اإلزدياد:..............................يتار

 ....................................... العنوان :...............................................................................

 تاريخ:.........................                                             

 عليها مصادق  صيإمضاء الو                                                     )نسخة من عقد اإلزدياد( بمصحوب 

                                       

 ةبقاقانون المس

جمعية الغابة النموذجية  من طرف ةرخمس ةمستقل من طرف اللجنة 4102للموسم  حب الملوكتفتح مسابقة تحت لقب ملكة ال : 10المادة رقم 

  .لوالية تلمسان

 4102جوان  01 : مشار بها أعاله محدد ليوم  ةعلى االستمارة المرفق تاريخ أقصى تسجيالت : 14المادة رقم 

 يرفق تصريح شرفي من طرف الوالدين على المشاركة في هذه المسابقة : 12المادة رقم 

 بعد الزوال  11س  02على ساعة   4102جوان  00 :لمسابقة بتاريخ تاريخ التصفيات األولى  :  10المادة رقم  

 بعد الزوال  11س  02على ساعة   4102 جوان  00  تاريخ التصفيات النهائية محدد يوم : :  10المادة رقم 

 فما فوق سنتم  01م  0التي تتوفر لديهم القامة من و سنة   16سنة إلى  00بلغن من ين يفتيات الذالالسن المشروط  : 10المادة رقم 

 (ن الفتيات  ذواتي شعر طويل أو متوسط )تحت الكتفوكتأن   رطتيش:  10المادة رقم  

 فقط و المسبعات أو سلطني ويزلرط إرتداء أكسوارات محلية كالكرفاش و التكما يشالقرفطان بدون شدة  يشرط إرتداء :10المادة رقم 

 نسبة لفاكهة الكرز أو حب الملوك لقرفطان ااألحمر بنسبة ط الون ريش : 01المادة رقم 

 تلتز  لماألولى كل المشاركات اللواتي قصى في التصفيات ي :00المادة رقم  

 : تمنح جوائز قيمة لملكة حب الملوك و إثناني من وصيفتها  04المادة 

الفتات الحائزة تحت تعمل    على مسايرت نشطات مشروع الغابة نموذجية عند الحاجة   4102سم وملكة حب الملوك  لمتعمل :  03المادة رقم 

 .4100على المرتبة األولى ملكة الكرز  لمدت سنة كاملة الي غاية الموسم 

 : أن قررات لجنة التحكيم تعتبر نهائية و غير قابلة لًطعن 02رقم  المادة 



 

 محلية و عيهيطب بمواد "بالعسل ةمرق" طبقل طبخال ةقبمساب ةالخاص االستمارة

 اإلسم :........................................... اللقب:...............................

 :..............................تارخ اإلزدياد

 العنوان :...............................................................................

 تاريخ:.........................                   

 

                 إمضاء                                                   

.................................... 

                                

 ةبقاقانون المس

المنتوج  المحلي حول لمهرجانابمناسبة   عيه و محليةيبمواد طببالعسل"  ةمرق"لطبخ ا : تفتح مسابقة  10المادة رقم 

خرة من طرف جمعية الغابة النموذجية مسً ال ةمستقلالمن طرف اللجنة  4102 ةحتفال بالكرز في طبعته الثالثاالو  ةالمحلي

 لوالية تلمسان. 

  4102جوان  01 : مشار بها أعاله محدد ليوم  ةعلى االستمارة المرفق تتاريخ أقصى تسجيال:  14المادة رقم 

 بعد الزوال  11س  02على ساعة   4102جوان  04 دد يوم :حً :  تاريخ التصفيات م   13المادة رقم  

 منتوجات محلية.يشترط أن يكون طبق أصلي لوالية تلمسان و بإبداع مستخرج من  "بالعسل ةمرق"طبق :  12رقم  المادة

 تحديدا فاكهة الكرز بتحليته الخاصة تماشيا و المنتوجات المحلية المطلوبة متبوعا على الطبق ان يكون  

لتدوينها في  ةمقادير المستعملالنوعية المنتوجات و  تبزيقدم هذا الطبق ببطاقة تقنية مرفقة أن   رطتيش:  10المادة رقم  

 لوالية تلمسان. النموذجيةمجلتنا الخاصة بجمعية الغابة 

 لمختصة.يوم التصفيات امام اللجنة ا حضر في البيتالم   يتم تقديم الطبق:  10المادة رقم 

 محليا بوالية تلمسان  ةالطبق في أواني من الفخار مصنوعتقديم هذا ط رت: يش 10المادة رقم 

 في قانون هذه المسابقةفيهم التوصيات المدونة تتوفر يقصى في التصفيات كل الذين لم : 10المادة رقم  

 طبق الفائز صاحبه بالمرتبة لتحتفظ الجمعية بالملكية االدبية ل:  01المادة رقم 

 لتحكيم تعتبر نهائية و غير قابلة لًطعن: أن قررات لجنة ا 00المادة رقم  


