
  
  )for distanceللجولة العالمية عن بعد ( استبيان

 
 

هو عرض فني للتوعية ضد الحرب وعمل جماعي قائم على الوعي  )for distanceعن بُعد (
  باآلداب عن بُعد. 

وبشكل رمزي، يقف األشخاص أو يرقصون في   تم تطويره للتجمع في الهواء الطلق خالل فترة الجائحة.
الهندسية، برسومات على أجسادهم أو يرتدون أقمشة مصنوعة من اللباد، مع التزامهم بوجود الميادين 

  مسافة بينهم، 
 

مثل التجمع الخاطف (فالش موب)، تنتشر هذه التشكيالت في جميع أنحاء العالم وترحب بها إدارات  
  المدينة ويمكن أن تعقدها المؤسسات الثقافية أو المجموعات المهتمة األخرى.

 
for distance ،سواء كان الوعي بالسالم أو  هي جهود قائمة على الوعي باآلداب عن بُعد والسعادة

الحرية أو المصالحة أو العمل الجماعي أو ثقافة إحياء ذكرى جائحة كوفيد أو صفاء اللون أو العابر 
حيث أن  وقاية،بغض النظر عن ديانتك أو عرقك، فكلنا هنا من أجل األمن وال  -للحدود أو القومي 

   مشروع السعادة والعالم أكثر جماالً دائًما ما يكون مناسبًا لك.
 

  )for distanceعن بُعد (هذا هو نص أغنية 
 

   نبقى معًا مهما باعدت بيننا المسافات.
  نحن ننظر إلى أنفسنا. 

  بيتنا هو العالم كله وكلنا عائلة واحدة. 
  ننتمي للعالم ذاته.دعونا نحافظ على بعدنا، ألننا جميعًا 

  نريد السالم، نريد الحرية. 
 

  نحتفل بآداب البعد ونشعر بالسعادة.
  نشعر بالسعادة عندما يتصالح العالم كله ويصنع السالم.

 
   فالبيئة ال تعرف حدوًدا.

ننظر إلى أرضنا، وجبالنا، وأنهارنا، وبحيراتنا، وغاباتنا، ومروجنا، وحقولنا، وحيواناتنا، وبيئتنا،  
  اردنا، وإخواننا من بني البشر، ألن لدينا عالم واحد فقط.ومو

 
  فال يبقى شيئًا على حاله.  دعونا نحتفظ باألفكار النقدية التي تدفعنا إلى األمام.

 
  قريبين مهما باعدت بيننا المسافات. 

العقد المبرم بين 
 ……………………………………………………………………………………  

 
 ……………………………………………………………………………………  

 
 



لة (ويشار إليها فيما بعد بذلك) من ناحية والسيد    الموّكِ
 

  راينهارد إيبرهارت 
Trattnigteichstraße 26  

9535 Schiefling النمسا ،  
 

  المتعاقد (يشار إليه فيما بعد بذلك، وهو يكون على النحو التالي: 
 

 
 
 

إذا تم استخدام التنفيذ بالكامل   .)for distanceعن بُعد ( النشر الفنية لـالمتعاقد هو صاحب حقوق ☒
  أو أجزاء منه، فسيتم فرض رسوم عليه وفقًا للخدمة. 

 
  يورو على حقوق النشر والتصميم واإلشراف الفني.  15,000سيتم فرض رسوم قدرها ☒

 
مساعدة األزمات األوكراني التابع  ستذهب جميع عائدات بيع الرسومات التخطيطية إلى صندوق ☒

   للجنة الدولية للصليب األحمر.
 

سيتم بيع رسومات اللباد بالمزاد العلني في كل مدينة ) for distanceعن بُعد (لالحتفال بذكرى ☒
وستذهب العائدات المعنية أيًضا إلى صندوق مساعدة األزمات األوكراني التابع للجنة الدولية للصليب  

  األحمر. 
 

في هذه الحالة، يتم تحمل التكاليف مع ضريبة المبيعات   تضمن الموكَّلة تغطية التكاليف والخدمات.☒
  المحلية المعروفة أو أي ضريبة مماثلة. 

 
  الرجاء وضع عالمة على المربع المناسب:

افة  تزويد الموقع بالمرافق الفنية مثل الكهرباء ونظام الصوت وخدمة اإلشراف على الدخول والنظ  □
  وتوفير كافة التصاريح الرسمية.

  توفير األفراد للتركيب والتفكيك. □ 

  يتم تنفيذ التركيب والتفكيك من قبل مجموعة الفنانين. □ 
  2.000,00  يورو   

  الموافقة على حقوق الصورة لموقع الحدث والمشاركين فيه □ 
 

  إنشاء مقطع فيديو 

  تعليمات المجموعة الفنية.يتم التصوير من قبل فرق محلية حسب □ 

                 يجب التقاط الصور من قبل موظفي المجموعة الفنية.□ 
  1.000,00  يورو                                                                 

 



  يتم إجراء تحرير الفيديو حصريًا بواسطة المجموعة الفنية. ☒
  1.000,00  يورو                      

باإلضافة إلى اللغات المدرجة في البوابة، يمكن إجراء المزيد من المزامنات ويجب أن يقدمها □ 
   المنظم في شكل منطوق ومكتوب.

 
ألسباب تتعلق بحقوق النشر، يتم توفير موسيقى المقاطع في جميع أنحاء العالم بواسطة المجموعة ☒

   الفنية.
 

سيغطي المنظم نفقات السفر واإلقامة، أي ستتم تسوية  ريق.كقاعدة عامة، تسافر المجموعة الفنية بف□ 
تكاليف اإلقامة مقابل إيصال الفندق أو ستتم استضافة وتغذية الفريق من قبل المنظم/أو مقابل تسوية 

سيتم تسوية تكاليف السفر بالطائرة أو بالقطار أو بسيارة الركاب بشكل منفصل مع  مباشرة مع المنظم..
  10,000.00  يورو  حوالي                  المنظم. 

 

يتكون فريق العمل في الموقع غالبًا من الموجه الفني والمدير الفني ومدير الفيديو والمستشار □ 
  الصحفي وسكرتير الموجه الفني، وقد يكون هناك عدد أكثر أو أقل من األشخاص حسب الحاجة.

 
  أبعاد الحدث 

   ين على الهواء مباشرة من موقع الحدث. يجب أن يتم أداء الحدث الفني مع موسيقيين وفنان□ 
  3,000.00  يورو    حوالي                   

  يجب أن يتم أداء الحدث الفني مع موسيقيين وفنانين بطريقة مسجلة من موقع الحدث. □ 

  يدفع المنظم أي رسوم للموسيقيين وفناني األداء المحليين.□ 

    باسم المجموعة الفنية.بث مباشر مع تعليق مباشر من شخصيات محلية ومتحدث □ 
  1.500,00  يورو                                      

  سيوفر المنظم مترجًما للمجموعة الفنية إذا لزم األمر. □
 

  يتم إنشاء موقع إلكتروني وتنفيذه من قبل المجموعة الفنية.☒
  1.000,00  يورو                      

 
يتم شراء  التخطيطية لجولة المدينة المختارة في موقع الحدث.سيقيم المنظم معرًضا لجميع الرسومات ☒

  كما يتم بيعها بالمزاد العلني. الرسومات بواسطة المنظم.
  إلى صندوق مساعدة األزمات األوكرانية! 1:1تذهب األموال بنسبة 

 
األسطح يمكن إجراؤه في ساحات المدينة أو في المنتزهات أو على  موقع أداء العمل الفني متغير.

اعتماًدا على طبيعة األرضية، يتم استخدام رموز محسوسة أو رموز مرسومة أو رموز عائمة أو  المائية.
  أنواع أخرى من الرموز إلنشاء هندسة متغيرة مناسبة لوباء كوفيد مع مراعاة المسافة المحددة.

  …………………………………. □     الحديقة □     الميدان□ 



 
   متر مربع تقريبا  1أولمبية على شكل رموز هندسية ملونة 

 

  2,000.00يورو               قطعة 100□ 

  4,000.00يورو               قطعة 200□ 

  6,000.00يورو               قطعة 300□ 
 

لة. يتم تكليف أي خدمات إضافية   سيتم استخدام الخدمات المميزة بعالمة أعاله ودفع ثمنها من قبل الموّكِ
لة بشكل    مستقل عن القائمة أعاله ويتم تحمل تكاليفها. تطلبها الموّكِ

 
 

   ………………………………………  
 

  التوقيع  المكان/التاريخ 
 
 

   ………………………………………  
 

  التوقيع  المكان/التاريخ 

 


