


ــوار  ــخت و دش ــت س ــک جه ــت از ی ــی و قومی ــت مل ــون هوی ــی چ ــه های ــه مقول ــن ب پرداخت
ــی از  ــن کمان ــه رنگی ــورعزیزمان ک ــه در کش ــی ، خاص ــم وحیات ــر مه ــی دیگ ــت و از جهت اس
ــران  ــان ای ــور پهناورم ــت .در کش ــرده  اس ــدان ک ــد چن ــای آن را ص ــی ه ــت و زیبای ــوام اس اق
ــا  ــم ،ب ــار ه ــردی در کن ــه ف ــر ب ــای منحص ــن ه ــا و آیی ــگ ه ــا فرهن ــی ب ــوام مختلف ،اق
ــد. ــم زده ان ــرزمین را رق ــن س ــکوه ای ــا ش ــخ ب ــد و تاری ــی کنن ــی م ــتی زندگ ــح و دوس  صل
بــا همیــن رویکــرد جشــنواره الــف  اقــدام بــه برگــزاری مســابقه بــا محوریــت همیــن موضــوع، در 

بخشــهای عکــس و پوســتر نمــوده اســت.

 موضوع :
اقوام با رویکرد صلح در فرهنگ و آئین

بخش عکس
مقررات شرکت در مسابقه :

شرکت برای تمامی اشخاص در هر رده سنی آزاد میباشد
هر عکاس می تواند حداکثر با 5 قطعه عکس در جشنواره شرکت کند.

ــه  ــرده ب ــوح فش ــب ل ــدازه 45*30 در قال ــت dpi 300 در ان ــا کیفی ــت jpg ب ــا فرم ــت ب ــی بایس ــا م ــس ه عک
دبیرخانــه ی جشــنواره تحویــل گــردد. )از ارســال فایــل هــا بــا فرمــت tif وهمچنیــن row خــوداری نماییــد( در 
صــورت ارســال عکــس هــا بــا هــر شــکلی بــه جــز فرمــت مــورد تاییــد دبیرخانــه ، آن اثــر بــه صــورت خــودکار 

ــردد. داوری نمــی گ
عکاس میتواند از تمامی تکنیک های عکاسی استفاده نماید )به طور مثال فتومونتاژ و ...(

برگزارکننده مجاز به استفاده از آثار جهت چاپ در کتاب و امور فرهنگی دیگر با ذکر نام عکاس است.
دبیرخانــه ی جشــنواره ارســال کننــده ی عکــس را صاحــب اثــر مــی شناســد در صورتــی کــه خــاف آن ثابــت شــود 

تمامــی امتیــازات باطــل و اثــر مزبــور از نمایشــگاه و امــور انتشــاراتی حــذف میگــردد.

نحوه ارسال آثار: 
متقاضیــان مــی بایســت فــرم شــرکت در مســابقه را از ســایت جشــنواره دریافــت نمــوده و پــس از تکمیــل ، بــه 
همــراه DVD آثــار بــه دبیرخانــه ارســال نماینــد و همچنیــن بــر روی DVD آثــار حتمــا نــام و نــام خانوادگــی و 

شــماره تمــاس خــود را درج نمایــد.
* ارسال آثار به منزله ی قبول شرایط و مقررات است.
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بخش پوستر
مقررات شرکت در مسابقه :

شرکت در این بخش برای همه آزاد می باشد.
هر هنرمند می تواند حداکثر سه اثر را برای شرکت در این بخش ارسال نماید.

پوسترها می بایست در اندازه 50*70 در قالب یک لوح فشرده ) DVD(به آدرس دبیرخانه ارسال گردد.
فرمت آثار ارسالی باید jpg باشد.)از ارسال اثر با  فرمت tif و فرمت های دیگر پرهیز نمایید(

تمامی حقوق معنوی آثار ارسالی متعلق به دبیرخانه می باشد.
آثار راه یافته به مرحله ی آخر در قالب یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می گیرد.

متقاضیان می بایست فرم شرکت در این بخش را از سایت جشنواره دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه آثار به 
دبیرخانه ارسال نمایند و همچنین بر روی آثار حتما نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را درج نماید.

ارسال اثر به دبیرخانه به منزله ی قبول تمامی شرایط  جشنواره می باشد.

جوایز

بخش عکس:
یک رتبه ی برگزیده : تندیس و لوح تقدیر جشنواره  به همراه 30.000.000 ریال جایزه ی نقدی 

تقدیر: اهدای لوح تقدیر جشنواره به همراه مبلغ 5.000.000 ریال جایزه ی نقدی )در این بخش از دو نفر تقدیر به عمل می آید (

بخش پوستر:
یک رتبه ی برگزیده : تندیس و لوح تقدیر جشنواره  به همراه 30.000.000 ریال جایزه ی نقدی 

تقدیر: اهدای لوح تقدیر جشنواره به همراه مبلغ 5.000.000 ریال جایزه ی نقدی )در این بخش از دو نفر تقدیر به عمل می آید (

گاه شمار مسابقه ی بخش عکس وپوستر:
آخرین مهلت ارسال آثار:   20 آبان 97

زمان داوری :23  آبان 97
زمان برگزاری نمایشگاه: 27 آبان 97

اعام برگزیدگان و اهدای جوایز در مراسم اختتامیه ی جشنواره انجام می شود.
الزم به ذکر است به تمامی هنرمندان را ه یافته به مرحله ی نهایی گواهی شرکت در مسابقه اهدا می شود.
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