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SEJĦA GĦAT-TPINĠIJIET
TAL-KARTOLINI TAL-MILIED
MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

INTRODUZZJONI

Hekk kif qedgħin noqorbu lejn l-istaġun tal-Milied,
l-Uffiċċju tal-Prim Ministru b’kollaborazzjoni
mal-Kunsill Malti għall-Arti u Spazju Kreattiv qiegħed
joħroġ sejħa għat-tpinġijiet li se jiġu inklużi fuq
il-Kartolina Uffiċċjali tal-Milied tal-Uffiċċju tal-Prim
Ministru għall-2021.
Din is-sejħa għat-tpinġijiet hi inizzjattiva tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru
flimkien mal-entitajiet li jappoġġjawh biex jipprovdu lit-tfal u żgħażagħ
kollha f’Malta opportunita’ biex jesprimu ruħhom b’mezzi kreattivi.
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SOTTOMISSJONIJIET
Din is-sejħa hija miftuħa għal tfal u żgħażagħ, residenti f’Malta,
bejn l-età ta’ 4 u 16 il-sena.
Is-sottomissjonijiet għandhom isiru mill-ġenituri jew gwardjan f’isem it-tfal
u żgħażagħ. Kull tpinġija għandha tkun akkumpanjata b’messaġġ ta’
xewqat sbieħ miktuba fuq in-naħa ta’ wara tat-tpinġija, flimkien mal-isem
u l-età.
Is-sottomissjoni għandha tkun skannjata bil-kulur u mibgħuta permezz ta’
email lil kartolinamilied@gov.mt (suġġett: Tpinġija tal-Kartolina
tal-Milied 2021) sad-data tal-għeluq flimkien mal-formola ta’ sottomissjoni
li tindentifika l-isem u l-età taż-żgħażagħ u t-tpinġijiet mitfugħa. Il-kopji
oriġinali tat-tpinġijiet għandhom jintbgħatu jew jittieħdu bl-idejn fl-indirizz
t’hawn taħt:
Kartolina Milied 2021
Uffiċċju tal-Prim Ministru
Berġa ta’ Kastilja
Valletta VLT1061

LINJI GWIDA
•

•
•

Mezz: It-tfal u żgħażagħ jistgħu jużaw kwalunkwe mezz, jew
kombinazzjoni ta’ mezzi (minbarra l-iskultura, tridimensjonali u
awdjoviżwali); pereżempju, żebgħa, crayons, lapes, collage u midja
diġitali
Tema: Il-Milied. Kun kreattiv u illibera l-immaġinazzjoni tiegħek!
Daqs: Tpinġijiet A4
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PREMJIJIET
•
•
•
•

Bosta riżorsi tal-arti se jkunu mogħtija lir-rebbieħa ta’ kull grupp ta’ eta’.
Numru ta’ biljetti għall-istaġun Żigużajg se jingħataw lir-rebbieħa ta’
kull grupp ta’ eta’.
L-iktar disinni promettenti, kreattivi u innovattivi minn kull grupp ta’
età (4 sa 6, 7 sa 10, 11 sa 13 u 14 sa 16) se jkunu magħżula u użati bħala
d-disinni uffiċċjali tal-Kartolina tal-Milied tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
Is-sottomissjonijiet l-aktar kreattivi se jintwerew u jkunu esebiti fi
Spazju Kreattiv matul Diċembru tal-2021.

KRITERJI
Id-disinji li se jintwerew fuq il-kartolini tal-Milied tal-Uffiċċju tal-Prim
Ministru se jintgħażlu minn ġurija mill-Kunsill Malti għall-Arti skont
il-kriterji t’hawn taħt.
•
•
•

Il-kreattività: Kemm huma oriġinali u innovattivi d-disinni sottomessi?
Il-ħiliet: Il-ħiliet se jiġu kkunsidrati skont il-gruppi ta’ età differenti
Ir-rilevanza għat-tema: Il-Milied huwa t-tema prinċipali tat-tpinġija?
It-tema ġiet indirizzata b’modi ġodda u interessanti?

TERMINI U KUNDIZZJONIJIET
Billi jidħlu fil-kompetizzjoni, kull min jidħol u jirbaħ jagħti lill-Uffiċċju
tal-Prim Ministru u l-entitajiet imsieħba liċenzja irrevokabbli u perpetwa
sabiex jirriproduċu, jkabbru, jaqtgħu, jippubblikaw jew jesebixxu, b’mod
mekkaniku jew elettroniku d-disinni sottomessi fuq kwalunkwe midja.
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Billi jidħlu fil-kompetizzjoni, l-ġenituri jew gwardjani jikkonfermaw li
t-tpinġijiet u l-messaġġ ta’ xewqat sbieħ tal-kartolina sottomessi huma
x-xogħol oriġinali tat-tfal u żgħażagħ. Kull dritt tal-awtur, u kwalunkwe
drittijiet oħrajn tal-proprjetà intellettwali fix-xogħol tal-arti skannjat huma
mogħtija liż-żgħażagħ u huma ma assenjawx, ma illiċenzjawx jew ma
remewx jew inkella xekklu kwalunkwe mid-drittijiet tax-xogħol artistiku
tagħhom. Il- ġenituri jew gwardjani jikkonferma wkoll li x-xogħol artistiku
u x-xewqat sbieħ ma jiksrux id-drittijiet tal-propjetà intellettwali ta’
kwalunkwe parti terza fir-rispett tax-xogħol artistiku.
Din is-sejħa hija mmexxija mir-regolamenti tal-GDPR.
SKEDA TAŻ-ŻMIEN
Tnedija

18 ta’ Novembru 2021

Data tal-għeluq għat-tfigħ

3 ta’ Diċembru 2021

Avviż tal-għażla

Diċembru 2021

Wirja Spazju Kreattiv

16 ta’ Diċembru 2021 sa 9 ta’ Jannar 2022

Għal iktar informazzjoni, tista’ tibgħatilna email fuq
kartolinamilied@gov.mt

