ජතික කථික තරගය 2021

මතෘකව:

‘භභ ජනළධිඳති උඳදේක වුද
දකොදශොභද?’

ොත්, ෂභළ ආරක්

ජළතික අර්බුදය විවන්දන්

තරගය වශළ ඔඵට දභභ කරුණු ලලින් එකක් දශෝ සියල් ඇතුෂත් කෂ ශෆකිය: 1)
ලර්තභළන නීති ඳේධතිය වශ ප්රතිවසවහකර 2) අධයළඳන රභය වශ ප්රතිවසවහකර
3)
දරුලළ අයිතීන් දරන්දනකු දව පිළිගෆනීභ 4) ජළතයන්තර ිවවිසු්  වශ ඵෆීම්  5) නීති ශළ
දරගුළසි ක්රියළත්භක කිමභ 6 ) ෂභළ ආරක් ආයතන ල කළර්යක්භතළල 7)
වසඛ්යළත්භත දත්ත
වයස කණ්ඩය:

ලයව අවුරුදු 12-18 (2003 සිට 2009 දක්ලළ ලවරල උඳන් ෂමුන්)

භෂ මධ්යය:

සිසශ, දදභෂ, ඉසග්රීසි

අවසන් දිනය:

2021 ඔක්දතෝඵර් 21

ඉදිරිපත් කළ හකි නිර්මණ:

එක් තරගකරුලකුට එක් නිර්භළ

ඇතුළත් වීමේ මෆෝරමය:

වභ වීඩිදයෝලක්භ දලනභ ආකෘති ඳත්රයක් වභග එවිය ුතතුය. පඳශත විවහතරය ඵන්න

මධ්යය:

වීඩිදයෝ ධළරිතළල 720p විය ුතතු අතර, කළය මිනිත්තු 3 අඩු විය ුතතුය.

නිර්මණ එවීම:

info@stopchildcruelty.com භිවන් Google Drive වඵෆඳිය ඔවහදවේ, දශෝ
WeTransfer භිවන් එවිය ුතතුය.

තරගමේ නීති:

සියලුභ කතළ තරගකරුලන්දේභ වහලයස නිර්භළ
විය ුතතුය 2) කතළල එක් ලරකින්
වීඩිදයෝ කරන ේදක් විය ුතතුය; වසවහකර ය කරන ද නිර්භළ පිළිගනු දනොෆදේ
3) කතළල වශළ ඳසුබි්  වසගීතය ඇතුෂත් දනොවිය ුතතුය 4) ෂමුන්ට ඕනභ ඇඳුභකින්
වෆරසී සිටිය ශෆකිය 5) නිර්භළ ය කිසිඳු පූර්ල තරගයකට ඉදිරිඳත් දනොකෂ දශෝ කළින්
ඳෂ දනොකෂ එකක් විය ුතතුය 6) කතළදලහි වීඩිදයෝල වභග ව් පුර් කරන ද
අයදු් ඳත එවිය ුතතුය.

තයග රදානය:
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සේබන්ධිකරණය :

දේ- 0775028679 | දිනිති- 075827491

යක් ඳභ

ක් එවිය ශෆකිය.

ජළතික කථික තරගය 2021 වශළ ඇතුෂත් වීද්  දසෝරභය
‘භභ ජනළධිඳති උඳදේක වුද ොත්, ෂභළ ආරක්
ව් පූර්

ජළතික අර්බුදය විවන්දන් දකොදශොභද?’

නභ:

උඳන් දිනය/ ලයව:
ලිපිනය:
දුරකතන අසකය / ජසගභ දුරකතන අසකය:
ඳළව:
දරේණිය:

*ජයග්රළහී න දනොකරන තරගකරුලන්දේ ප්රතිප දලන් දලන් ලදයන් දෆනු්  දදනු දනොෆදේ. තරගය
වශළ ඉදිරිඳත් දකදරන සියලුභ කතළල ප්රකළන හිමික්  ප්රදශය වසවිධළයක වතු ලන අතර, ඒලළ
ලළණිජභය දනොලන ප්රලර්ධන කළර්යයන් වශළ බළවිතළ කෂ ශෆකිය.

තරගයට අදළෂ නීතිමති භළ විසින් කියලළ දත්රු්  ගන්නළ දී. දභභ නිර්භළ ය භදේ දරුලළදේභ
නිර්භළ යක් ඵලට භභ දභයින් වශතික කරමි.
_______________
දිනය:

ව් ඵන්ධීකර

____________________
දදභශපිය/බළරකරුදේ නභ

ය: දේ- 0775028679 | දිනිති - 0758274913

_______________________
දදභශපිය /බළරකරුදේ අත්වන

