آیین نامه شرکت در جشنواره جشنواره ملی عکس
"معماری ،شهر ،فرهنگ"
 .1شرکت برای تمامی عالقه مندان به عکاسی و عکاسی معماری آزاد است.
 .2دبیرخانه برای هر بخش تنها پنج عکس از فرستنده را می پذیرد و هر عکاس تنها مجاز به
ارسال پنج اثر در هر بخش و جمعا ده اثر در دو بخش می باشد.
 .3دبیرخانه از پذیرش مجموعه عکس معذور است .مگر آنکه در هر کادر موضوعی متفاوت از
یک سوژه ،عکاسی شده باشد.
 .4عکس های ارسالی نباید دارای امضا ،نشان ،پاسپارتو ،حاشیه ،قاب ،لگو و هرگونه نشانه
تصویری باشد.
 .5هیچگونه تغییر در عکس پذیرفته نمی شود .ویرایش عکس در حد تصحیح کادربندی و تصحیح
رنگ به مقداری که به اصل اثر خدشه وارد نسازد ،قابل قبول است.
 .6جنبه اسنادی عکس باید حفظ شده باشد و استفاده از هیچگونه تمهیداتی مانند کالژ پذیرفته
نیست.
 .7اندازه بزرگترین ضلع هر عکس نباید بیش تر از  1411پیکسل باشد.
 .8عکسها در فرمت  Jpegو با حداکثر حجم یک مگا بایت ارسال شوند.
توضیح :برای ارسال عکسهای برگزیده ،از صاحبان آثار دعوت می شود تا فایل مناسب را با توضیحات کامل در مجدد ارسال
نمایند.

 .9عکسها طبق نمونه زیر ارسال شوند:
 B-rezahashemi4یا A-rezahashemi1

 Aو  : Bمشخص کننده محور ارسالی ( با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شود )  +نام و نام خانوادگی
عکاس ( با حروف کوچک انگلیسی تایپ شود )  +شماره عکس
 .11عکس های ارسالی باید متعلق به عکاس باشند و در صورت اثبات خالف آن ،عالوه بر حذف از
تمام مسابقات ،پیگیری قانونی از طرف صاحب اثر را در پی خواهد داشت.
 .11داوران عکس ها را به طریق دیجیتال داوری خواهند کرد .بنابراین آثار ارسالی باید از کیفیت
مناسبی حتی پس از کاهش اندازه برخوردار باشند.
 .12فایل دیجیتال آثار برگشت داده نخواهد شد و پس از اتمام داوری معدوم می گردند.
 .13ستاد برگزاری مجاز است از عکسهای پذیرفته شده با اطالع عکاس در سایر موارد مثل چاپ
کتاب و بروشور و تبلیغات محلی استفاده کند.
 .14عکسهای پذیرفته شده نباید آثار برگزیده در نمایشگاه ها و مسابقات دیگر باشند.
 .15در صورتی که فرآیند ثبت نام و ارسال آثار مطابق شرایط فراخوان نباشد ،امکان شرکت در
داوری برای عکسها وجود ندارد.
 .16ثبت نام و ارسال عکسها باید در سایت مسابقه انجام شود.
 .17حقوق معنوی کلیه عکسهای دریافتی برای برگزار کنندگان محفوظ می باشد.
 .18آخرین مهلت ارسال آثار ،ساعت  24روز  31آذر ماه  1394می باشد.
 نمایشگاه آثار برگزیده همزمان با مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.
 نمایشگاه آ ثار برگزیده به مدت یک هفته در یکی از گالری های اصلی شهر برگزار خواهد شد.
 در طول برگزاری جشنواره ،کارگاه آموزشی و تورهای تخصصی عکاسی توسط اساتید مطرح این رشته برگزار
خواهد شد.

 تقویم جشنواره:
 پذیرش آثار تا  31آذر 1394

 داوری آثار دی ماه 1394
 برگزاری مراسم اختتامیه و اعالم نتایج روز  5اسفند ماه 1394

