
#بريد_من_المستقبل
فيينا 2040 - منافسة

قسيمة شراء Wiener Linien بقيمة تذكرة سنوية
(€365 يورو)  

Wohnwagon- قسيمة إلقامة شخصين في
Caravan لمدة يومين قي عطلة نهاية األسبوع بقيمة

(€220 يورو) 
قسيمة شراء بقيمة €80 يورو لمتجر دراجات هوائية

في فيينا 
قسيمتين بقيمة €100 يورو (50x2) لصناديق خضار

Adamah عضوية من
قسيمتين بقيمة €100 يورو (50x2) لإليجار في متجر

Leila

 
تخيل أنك في إجازة في فيينا في عام 2040 ، أكثر مدن
المستقبل المالئمة للمناخ والعيش. يبدو أن أزمة المناخ
قد تم حلها - كيف تمكنا من فعل ذلك؟ أرسل بطاقة

بريدية لعام 2021 وأخبرنا عن انطباعاتك عن المستقبل!
ما الذي تغير؟ كيف يعيش الناس؟ كيف يتنقلون؟ كيف
ينظمون حياتهم اليومية ومساكنهم؟ ماذا يمكننا أن نفعل

اليوم لجعل فيينا تبدو هكذا في عام 2040؟
نحن مهتمون بشكل خاص بمواضيع: السكن والمعيشة ،

الطاقة والمواصالت ، الحي والمجتمع.
نرحب بالطلبات بجميع اللغات! صمم بطاقتك بالطريقة

وباللغة التي تناسبك. 
 

جوائز رائعة في انتظارك!
يمكنك الفوز ب:

 

مواصفات و محتوى بطاقتك البريدية:
(A6 قياس معياري للبطاقة البريدية) الحجم: 10.5 × 14.8 سم-
-جانب أمامي مصمم بشكل إبداعي (تنسيق عمودي أو أفقي):

 يمكنك استخدام صور أو رسومات أو لوحات أو نصوص أو كوالج أو ما شابه ذلك ،و
يمكن أن تكون البطاقة رقمية أو عىل الورق.

-جانب خلفي مع رسالتك مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة. كل اللغات مرحب بها!
 

عمرك فوق ال 18 عاًما
تعيش في النمسا

 
متطلبات المشاركة:

 
ليس عليك امتالك أي مهارات فنية

خاصة للمشاركة!
 
 

أرسل لنا اشتراكك حتى تاريخ
02.05.2021

... عن طريق البريد إىل:
Kennwort: PostAusDerZukunft

Postfach 0020
Wien 1182

 
 

أو عن طريق البريد اإللكتروني إىل
postausderzukunft@gmail.com

t (بشكل رقمي أو ممسوح ضوئًيا)
 

ال تنس كتابة اسمك وتاريخ
ميالدك وبيانات االتصال (البريد

اإللكتروني أو رقم الهاتف)!
 
 
 
 



سيتم تقديم مجموعة مختارة من اإلشتراكات في شهر يونيو في معرض مخطط له ، وسيتم
طباعة البطاقات البريدية وتوزيعها حسب مواضيع مختارة - قد تتمكن من إظهار ما يمكن

للجميع القيام به من أجل مستقبل أفضل! في حال لم يكن عملك الفني رقمًيا وتم اختياره ،
يمكننا مساعدتك في تحويله رقمًيا!

 
فيما يلي مثال عىل الشكل الذي قد تبدو عليه بطاقتك البريدية:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

نصيحة! باستخدام Canva ، يمكنك إنشاء بطاقة رقمية  بسهولة  باستخدام هذا الرابط!
 

عن المنافسة
،klimaaktiv هذه المنافسة جزء من مشروع طالبي ضمن تحدي االستدامة بالتعاون مع

 .BMK مبادرة حماية المناخ لـ
نريد استخدام أساليب إبداعية للمساهمة في تبادل ثقافي متنوع بشأن قضايا المناخ و 

االحتباس الحراري وجعلها مفهومة و أكثر واقعية للجميع
 

يرجى التأكد من أن البطاقة البريدية التي صممتها ال تنتهك أي حقوق طبع ونشر أو حقوق
شخصية.

 
من خالل المشاركة في المسابقة ، أوافق عىل شروط المشاركة وسياسة الخصوصية
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