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شروط املشاركة

تقتصر املشاركة بهذه الفئة على مزارعي ومنتجي الصنف السيوى (الصعيدي) املنتج محلياً ،وذلك وفقاً للشروط التالية:
 .1تقدم التمور املشاركة معبأة ضمن عبوات سعة  2كجم.
 .2يجــب أن تكــون التمــور املقدمــة نصــف جافــة مــن إنتــاج موســم  2018ونظيفــة وخاليــة مــن احلشــرات والتشــوهات ،وال تُقبــل التمــور
الرطبــة واملخلوطــة بأصنــاف أخرى.
 .3يرفق مع العبوات نسخة من استمارة املشاركة ،مع صورة بطاقة احليازة الزراعية أو عقد إيجار املزرعة باسم املتقدم.
 .4يُ ْستَبْع ُد أي منوذج لصنف متور بدا فيه إصابة حشرية حية.
 .5يتم حتميل استمارة املشاركة من خالل املوقع اإللكتروني للمهرجان http://siwafestival.com

آلية املشاركة

تتولــى اللجنــة العلميــة بإشــراف اللجنــة املنظمــة اســتالم العبــوة مــع اســتمارة املشــاركة بهــذه الفئــة مبقــر "مركــز تكنولوجيــا الصناعــات
الغذائيــة والتصنيــع الزراعــي  "FAITCباجليــزة ،أو مبقــر "جمعيــة ســيوة لتنميــة املجتمــع وحمايــة البيئــة" بســيوة ،ويغلــق بــاب االســتالم
يف متــام الســاعة الثالثــة مــن بعــد ظهــر يــوم  25أكتوبــر .2018

معايير التقييم

تتولــي اللجنــة العلميــة بإشــراف اللجنــة املنظمــة تقييــم عينــات متــور الصنــف الســيوي املشــاركة للتنافــس علــى هــذه الفئــة وفقـاً ملعاييــر
التقييــم التالية:

اﻟﻣﻌﯾﺎر

م

اﻟدرﺟﺔ

1

اﻧﺗظﺎم اﻟﺷﻛل وﺗﺟﺎﻧس اﻟﻠون ودرﺟﺔ اﻟﻧﺿﺞ

20%

2

ﺣﺟم اﻟﺛﻣﺎر اﻟظﺎھري ووزن اﻟﺛﻣﺎر )وزن ﺧﻣﺳﯾن ﺣﺑﺔ(

20%

3

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷوھﺎت وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺷﯾر

20%

4

ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺗﻣور وﻧﺿﺎرﺗﮭﺎ

20%

5

ﻣدى اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺷرات واﻻﻣراض

20%

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

100%
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استمارة املشاركة

فئة أفضل مزارع منتج لتمر الصنف السيوى (الصعيدي)
االسم الرباعي للمتقدم................................................................................................................ :
اسم املزرعة............................................................................................................................. :
شهادة ملكية املزرعة وتسجيلها........................................................................................................ :
مساحة املزرعة......................................................................................................................... :
عدد النخيل الكلي واملثمر............................................................................................................. :
عمر املزرعة............................................................................................................................ :
العنوان الكامل بالتفصيل............................................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
الهاتف املتحرك......................................................................................................................... :
البريد اإللكتروني....................................................................................................................... :
ترفــق االســتمارة مــع عبــوة متــر مــن الصنــف الســيوي ســعة  2كجــم مــع صــورة مــن إثبــات الشــخصية ،وصــورة مــن بطاقــة احليــازة
الزراعيــة أو عقــد ايجــار املزرعــة باســم املشــارك .وتســلم باليــد يف مقــر "مركــز تكنولوجيــا الصناعــات الغذائيــة والتصنيــع الزراعــي
 "FAITCباجليــزة ،أو مبقــر "جمعيــة ســيوة لتنميــة املجتمــع وحمايــة البيئــة" بســيوة ،ويغلــق بــاب االســتالم يف متــام الســاعة الثالثــة مــن
بعــد ظهــر يــوم  25أكتوبــر 2018

					
التوقيع:
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التاريخ

