
حتت رعاية الشيخة أمل احلمود الصباح
رئيسة جمعية شباب الكويت الوطنية

ينظم غلوريا جينز كوفيز – الكويت .. املسابقة الوطنية

) غلوريا ديزاين3 ( للفتيات 

املركز األول : 400 د.ك 
املركز الثاني : 300 د.ك

املركز الثالث : 200 د.ك 
املركز الرابع واخلامس : 100 د.ك

لقطان من مسابقة غلوريا ديزاين 2

برعاية

GLORIA DESIGN 3 

سوق شرق: 22457099  -  أبراج املنشر: 23930533  -  جمعية كيفان التعاونية: 24923807
مجمع البيرق / الفنطاس: 23824166  -  مجمع أكنان / الساملية: 22274828 - مجمع الوحدة / القرين

غلوريــا جيـنـز كــوفـيــــز ... املـقـهــى األكـثـــر انتشــاًر فـي أستــراليــا
www.gloriajeanscoffees.com.kw



بعد النجاح الكبير الذي القته مسابقة غلوريا ديزاين على مر العامني املاضيني ، أردنا 
الهامة  للمناسبة  استغالال   ، العام  لهذا  الطالبات  مع  واملمتعة  املثيرة  التجربة  تكرار 
نقيم  االستقالل،  على  عام  الكويت مبرور خمسني  احتفال  وهي  قلوبنا  على  والغالية 
املسابقة بالتعاون مع جلان الطالبات في االحتاد الوطني لطلبة الكويت جامعة الكويت 

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . 

        هدف  املسابقة : 
> تشجيع الفتيات على املنافسة وإبراز إبداعاتهن وابتكاراتهن في عالم التصميم .
> إبراز أعمال الطالبات في مختلف الوسائل اإلعالمية مما يزيد من حتفيزهن.

> االستفادة من خبرات وطاقات شبابية ودراسة أفكارهن التطويرية. 
> إحياء األجواء الوطنية بأنامل كويتية في جميع فروع غلوريا جينز كوفيز.

        فكرة املسابقة :
 تزيني أركان مختلفة من غلوريا جينز كوفيز لشهر فبراير، احتفاء مبناسبة األعياد 
الوطنية التي تعيشها الدولة ، حيث يحوي الركن الواحد على ) طاولتني و 4 كراسي أو 

أكثر(، أو اختيار إحدى اجللسات أو أقسام أخرى من موقع الكافيه 
على أن تكون الزينة املستخدمة مناسبة لالحتفالية الوطنية التي تعيشها الكويت. 

        مميزات للمشاركات :
1( بطاقة عضوية تثبت تفعيل املشاركة باملسابقة باسم الشخص املشارك. 

2( خصم 20 % على جميع مأكوالت ومشروبات الكافيه خالل شهر فبراير للمشاركة 
ومن يرافقها من األهل واألصدقاء.

3( نشر صور املشاركني )اجلماعية( في الصحف واملجالت .
في  الرئيسي  ال��ف��رع  إل��ى  وأعمالهم  بأسمائهم  مذيلة  امل��ش��ارك��ات  ص��ور  إرس���ال   )4

استراليا. 
5( تغطية إعالمية موسعة بعد إعالن عن أسماء الفائزين . 

6( هدايا متفرقة للمشاركات والفائزات مقدمة من غلوريا جينز كوفيز. 
7( عرض أعمال املشاركات على املوقع االليكتروني اخلاص بغلوريا جينز الكويت .

8( شهادة لكل مشاركة تقديرا ملشاركتها في املسابقة .

        آلية فرز الفائزات في املسابقة 
سيتم اإلعالن عن الفائزة من خالل نتائج التصويت رأي احملكمني كالتالي :

 . sms 50 %  نتيجة التصويت من قبل الزوار عن طريق
50 %  من قبل اللجنة احملكمة للمسابقة والتي يترأسها املهندس د.نايف الصفران 

محكم دولي واستاذ محاضر في التعليم العالي قسم الديكور تصميم داخلي . 

        شروط املسابقة : 
> حضور ورشة العمل أو الدورة التدريبية التي ستقدم للمشاركات من قبل د.نايف 

الصفران في مجال التصميم الداخلي لتوضيح الشروط ومواد االستخدام .
> القيام بزيارة ملواقع الكافيه لدراسة اجلو العام ومعرفة األلوان املناسبة للتصميم.

> االلتزام بألوان غلوريا املعتمدة ) البني – العنابي- البيج – برتقالي- ودرجات هذه 
األلوان، باإلضافة إلى ألوان علم الكويت ( 

> ال مانع من مشاركة شخص واحد أو شخصني لتصميم ركن واحد .
> تستخدم مواد الزينة ذات اجلودة العالية ومتقنة األداء وتكون سهلة التركيب والتنقل 

والتغيير مع مراعاة بعدم إضرار املكان . 
> التقدمي للمشاركة ال يعني ضرورة القبول، وسيتم قبول الطالبة بعد االطالع على 

أعمال سابقة واجتياز املقابلة الشخصية . 
> يجب عمل تصميم اسكتش مبسط يوضح الفكرة ومواد االستخدام للمكان .

> فترة التسجيل باملسابقة من 2011/1/1 إلى 2011/1/20 
> رسوم املشاركة في املسابقة  10 د.ك غير قابلة لالسترداد . 

        الفرز وإعالن النتيجة :
في أول أسبوع من شهر مارس 2011 ، وستقام احتفالية خاصة بهذه املناسبة وبدعوة 

جميع وسائل اإلعالم .

        للتواصل واملشاركة :
للمشاركة في املسابقة يرجى تعبئة االستمارة اليكترونيا

www.nashiri.net/gloria على موقع
أو االتصال على اخلط الساخن: 99695918


