تِ ًام خذا
فراخوان جایسه برترین مغازهداران سبس شیراز
الف -مقدمه
ساسهاى سیوا هٌظز ٍ فضای سثش ضْزداری ضیزاس طی ایي فزاخَاى اس هغاسُداراى ػالقِ هٌذ تِ فضای سثش ضْزی
ضیزاس ،تزای ضزکت در رٍیذاد سیست هحیطی "جایشُ تزتزیي هغاسُداراى سثش ضیزاس" کِ در هْزهاُ  0411تزگشار
هیضَد ،دػَت تِػول هیآٍرد .در ایي رٍیذاد ها تزآًین تا تا پزرًگ کزدى ًقص هطارکت ّای هزدهی ،تا تکیِ تز
ًقص تأثیزگذار تالش ّای فزدی هختصز ٍ هفیذ،گام ّایی سَدهٌذ در ًگْذاری اس فضای سثش ضیزاس تزدارین.
ب -خالصه طرح
خالصِ ایي طزح چٌیي است کِ هغاسُداراى ػشیش صزفاً ضیزاسی اس فضاّای سثش ایجاد ،حفظ ٍ ًگْذاری ضذُ تَسط
خَدضاى هقاتل هغاسُ یا هحل کسة ٍکار خَد در ضْز ضیزاس ،ػکسّایی تْیِ ٍ جْت ضزکت در ایي رٍیذاد تِ
ساهاًِ ثثت فزاخَاى هَجَد در ٍب سایت ساسهاى سیوا ،هٌظز ٍ فضای سثش ضْزی ضْزداری ضیزاس تِ آدرس سیز
ارسال ًوایٌذ:
https://landscape.shiraz.ir
ج -شرایط شرکت در رویداد


ضزکت تزای تواهی هغاسُداراى ٍ کاسثاى ضیزاسی ٍ در توام گزٍُ ّای سٌی ،هوکي ٍ ضزکت در ایي رٍیذاد تِ
صَرت رایگاى هی تاضذ.



ایي رٍیذاد صزفاً جْت هغاسُداراى ضیزاسی تَدُ ٍ فضاّای سثش کِ تصَرت ػکس ارسال هی گزدًذ ًیش صزفاً هی
تایست در ضْز ضیزاس ٍاقغ ضذُ تاضذ.



هٌظَر اس فضای سثش کِ در ایي هساتقِ ضزکت دادُ خَاّذ ضذ ،فضای سثش هَجَد در هقاتل هغاسُّا ٍ هحلّای
کسة ٍ کار ،در کَچِ ٍ هؼثز ػوَهی است هی تاضذ ٍ سایز اًَاع فضاّای سثش اس جولِ فضای سثش درٍى هغاسُّا،
پاسیَ ٍ غیزُ هذ ًظز ًوی تاضذ.
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ّز ضزکتکٌٌذُ هیتَاًذ تٌْا یک اثز را در ایي رٍیذاد ضزکت دّذ.



حذاکثز تؼذاد ػکسّای ارسالی اس ّز اثز  3قطؼِ ػکس هی تاضذ کِ هی تایست در تخص هزتَطِ در ٍب سایت
ساسهاى تارگذاری گزدد.



ّز ضزکت کٌٌذُ خَد هی تایست خَد ایجاد یا ًگْذاری کٌٌذُ اس فضای سثش ارسالی تاضذ ٍ تذیْی است سایز
فضاّای سثشی کِ تَسط افزاد یا تِ ػٌَاى هثال ضْزداری ایجاد ٍ ًگْذاری هی ضَد ضاهل ایي طزح ًوی تاضذ.



ػکس ارسالی صزفاً تایذ هختص ایي رٍیذاد تْیِ ضذُ تاضٌذ ٍ در ٌّگام ػکاسی کارت هلی ضزکت کٌٌذُ در
هساتقِ ،هی تایست در ٌّگام ػکاسی در کٌار ػکس ٍ در گَضِ ی سوت راست ػکس قزار گیزد.



هحذٍدیتی اس ًظز ًَع اتشار ػکاسی (دٍرتیي هَتایل ،دٍرتیي ػکاسی ٍٍ )...جَد ًذارد.



حذاکثز حجن ػکس ارسالی اس اثز هَرد ًظز هی تایست حذاکثز  2هگاتایت تاضذ.
د -جوایس



تِ تزگشیذگاى ایي رٍیذاد فزٌّگی تِ رسن یادتَد ٍ قذرداًی لَح تقذیز ٍ ّذیِ اّذاء خَاّذ ضذ.
ه -زمان و نحوه ارسال آثار



هْلت ارسال ػکس آثار ،اس پٌجطٌثِ یکن هْز تا پایاى ٍقت اداری 31هْزهاُ  0411هیتاضذ.



ػالقوٌذاى هیتَاًٌذ آثار خَد را صزفااس طزیق ٍتسایت  www.landscape.shiraz.irارسال ًوایٌذ .تِ ّیچ
ػٌَاى اثزی تِ صَرت حضَری تحَیل گزفتِ ًوی ضَد.
و -دبیرخانه جشنواره :
هیذاى هطْزی ،ساسهاى سیوا ،هٌظز ٍ فضای سثش ضْزی ضْزداری ضیزاس ،رٍاتط ػوَهی ساسهاى
تلفي تواس37430283 -37430281
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